
                         Domáca pobožnosť na 1.slávnosť veľkonočnú (12. apríl 2020) 

1. Úvod 
                             V mene Boha  Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen 

2. Odriekanie 10 Božích prikázaní: 

 Milí domáci, aby sme si všetci  pripomenuli Boží zákon, odriekajme spoločne desať Božích  prikázaní:  Ja som  
      Hospodin, tvoj Boh ...  

3. Pieseň ES 121 

4. Vypočujme si  spoločne  slová žalmu, epištoly a evanjelia, ako ich máme napísané v Žalme 118,14-24; 1.Liste   
    Korintským15, 1-11 a v Evanjeliu podľa Marka 16,1-8: 

Žalm 118,14-24:  „ Moja sila a pieseň je Hospodin, On sa mi stal záchranou. Hlas plesania a spásy v stanoch spravodlivých: Pravica  
                              Hospodinova dokázala silu! Pravica Hospodinova je vyvýšená, pravica Hospodinova dokázala silu! Neumriem, ale žiť budem 
                              a hlásať budem skutky Hospodinove. Veľmi ma trestal Hospodin, smrti ma však nevydal. Otvorte mi brány spravodlivosti,  
                             nech vojdem nimi vďaku vzdávať Hospodinu. Toto je brána Hospodinova; ňou spravodliví vchádzajú. Ďakujem Ti, že si ma 
                             vyslyšal a bol si mojou záchranou. Kameň, ktorí zavrhli stavitelia, stal sa hlavným, uholným. Pochádza to od Hospodina, je to 
                             div v našich očiach. Toto je deň, ktorý učinil Hospodin: jasajme a radujme sa v ňom!“ 
1Kor 15,1-11:  „Pripomínam vám, bratia, evanjelium, ktoré som vám zvestoval, ktoré ste aj prijali, aj zotrvávate v ňom, i spasenia dochádzate  
                           z neho, keď ho zachovávate tak, ako som vám ho zvestoval, leda ste nadarmo uverili. Odovzdal som vám totiž predovšetkým,  
                          čo som aj sám prijal, že Kristus umrel pre naše hriechy podľa Písem a bol pochovaný a v tretí deň bol vzkriesený podľa Písem, 
                           i ukázal sa Kéfasovi, potom dvanástim, potom zjavil sa naraz viac ako päťsto bratom, z ktorých väčšina žije až dosiaľ, niektorí 
                           však umreli. Potom ukázal sa Jakubovi, potom všetkým apoštolom a zo všetkých poslednému- ako nedochodčaťu - ukázal sa aj 
                           mne. Veď ja som najmenší z apoštolov, ani nie hoden menovať sa apoštolom, pretože som prenasledoval cirkev Božiu. Ale  
                          z milosti Božej som, čo som, a Jeho  milosť nebola pri mne daromná. Veď viac som sa napracoval ako oni všetci, ale nie ja, lež 
                          milosť Božia, ktorá je so mnou. Preto, či ja, či oni, tak kážeme a tak ste uverili.“ 
Mk16,1-8:  „Keď sa pominula sobota, Mária Magdaléna, Mária Jakubova a Salome nakúpili voňavých vecí, aby šli a pomazali Ho. A v prvý deň  
                    po sobote veľmi včasráno prišli k hrobu, keď slnko vyšlo, a hovorili si: Kto nám odvalí kameň od otvoru hrobu? Ale keď pozreli, 
                    videli kameň odvalený; a bol veľmi veľký. Keď vošli do hrobu, uzreli mládenca, oblečeného do bieleho rúcha, sedieť na pravej  
                   strane, a preľakli sa. On im však povedal: Nebojte sa! Hľadáte Ježiša Nazaretského, toho ukrižovaného? Vstal, niet Ho tu; ajhľa, 
                   miesto, kde Ho boli položili. Ale choďte, povedzte Jeho učeníkom, aj Petrovi, že vás predchádza do Galiley; tam Ho uvidíte, ako 
                   vám povedal. I vyšli a utiekli od hrobu, lebo sa ich zmocnila hrôza a boli bez seba; a nikomu nič nepovedali, lebo sa báli.“   
                                                                                                                                                                                                                        AMEN. 

5. Na znak toho, že sme vierou prijali počuté slová žalmu, epištoly aj evanjelia, vyznajme spoločne vieru 
     v trojjediného Pána Boha slovami Apoštolského vyznania: 
                                                     Verím v Boha Otca všemohúceho... 
6. Pieseň ES 129 

7. Zamyslenie nad Božím slovom (Mk 16,3-4 ) 

                          Pomodlime sa:  Ideme, Pane Ježiši Kriste, často bez Teba smutní života cestou- necestou, 
                                                    zabúdajúc, že si bol aj pre nás vzkriesený, a si aj naším Vzkriesením- 
                                                    Prosíme, pripoj sa na ceste života aj k nám, 
                                                    A naplň nám srdcia radostnou zvesťou o Tvojom i našom vzkriesení,- 
                                                    Nech nik z nás nejde smutný cestou žitia- Sám. Amen. 

   „ ...a hovorili si: Kto nám odvalí kameň od otvoru hrobu? Ale keď pozreli, videli kameň odvalený; a bol veľmi  
     veľký.“  
                                                                                                                                                           Amen. 

             Milé sestry, milí bratia, milé deti , milí mladí priatelia! 

             
                 Na Veľký piatok  sme prežívali smutné a ťažké okamihy Pána Ježiša na golgotskom kríži. Dnes sa radujeme 
z toho, že Ježiš nezostal v hrobe, ale premohol moc smrti  a zla. Ak chceme naplno prežívať a uvedomovať si zmysel 
Veľkej noci, nemôžeme tieto dve udalosti- kríž a prázdny hrob- od seba odtrhnúť. Zachraňujúca smrť Pána Ježiša na 
kríži a nedeľné veľkonočné ráno s prázdnym hrobom patria k základným pilierom kresťanskej viery. Nie nadarmo 
hovorí apoštol Pavol v Liste Rímskym: “Ak ústami vyznávaš Pána Ježiša a v srdci veríš, že Ho Boh vzkriesil 
z mŕtvych, budeš spasený; lebo srdcom veríme na spravodlivosť a ústami vyznávame na spasenie.“ (R10,9) 
                 Pozrime sa teda na situáciu veľkonočného rána z pohľadu kázňových biblických slov: “hovorili si: Kto nám 
odvalí kameň od otvoru hrobu? Ale keď pozreli, videli kameň odvalený; a bol veľmi veľký.“ 
V skoré nedeľné ráno tri ženy- Mária Magdaléna, Mária Jakubova a Salome- kráčali ku hrobu, v ktorom bol 
pochovaný ich Majster a Pán. Chceli pomazať Ježišovo telo vzácnymi voňavými masťami. Chceli Mu tak prejaviť 
svoju oddanosť a úctu. Prežívali však obavy z toho, že ako ženy sú slabé na to, aby mohli pohnúť s ťažkým kameňom 
na Ježišovom hrobe. Hovorili si: „Kto nám odvalí kameň od otvoru hrobu?“ 



Je toto vari otázka, ktorá svedčí o tom, že očakávajú prázdny hrob? Je to vari svedectvo o ich viere, že Ježiš vstal 
z mŕtvych; že sa naplnili slová, ktoré im hovoril? 
        Sestry a bratia, nepodobáme sa často týmto trom ženám aj my? Nie je toho mnoho v našom živote, čo je pre nás 
ťažkým kameňom? Nepremáhajú nás často obavy z toho, ako s tými svojimi ťažkými kameňmi pohneme? 
Nezabúdame v takých chvíľach aj my na moc Ukrižovaného a Vzkrieseného Krista? 
         Nedeľné veľkonočné ráno nesie v sebe mnoho posolstiev aj do nášho sveta. Pán Ježiš dodržal svoj sľub 
o svojom vzkriesení. On dodržal a vždy dodrží  všetky svoje zasľúbenia. 
         Vzkriesený Pán prináša svedectvo o tom, že je Vládcom Božieho kráľovstva. Svojím vzkriesením nám Ježiš 
dáva ubezpečenie o tom, že budeme tiež vzkriesení. Božia moc, ktorá vzkriesila Pána Ježiša k životu, má moc oživiť 
aj naše duchovne mŕtve ja k zmysluplnému životu. Kristus je živý. Sám o sebe hovorí:“ bol som mŕtvy , a hľa, som 
živý na veky vekov a mám kľúče smrti  a podsvetia.“ ( Zjav 1,18) 
         Toto sú úžasné posolstvá vzkriesenia nielen pre tri ženy, ktoré išli ustráchané ku hrobu. Toto sú úžasné a mocné 
posolstvá aj pre nás, ktorí dnes žijeme ustráchaní a v obavách; ktorí si dnes nesieme tie svoje ťažké kamene vo svojej 
mysli, vo svojom živote. A my nie sme predsa v tomto svete sami- ponechaní len na seba. Máme vzkrieseného Pána 
Ježiša Krista, ktorý premohol moc smrti, hriech a zla. 
          Mária Magdaléna, Mária Jakubova a Salome kráčali ďalej s obavami ku hrobu, ponorené do svojich myšlienok. 
No riešenie ich problému bolo priamo pred ich očami:“ ale keď pozreli, videli kameň odvalený.“ Áno, kvôli nim a pre 
nich bol kameň odvalený. 
          Aj kvôli nám a pre nás bol kameň od hrobu odvalený. Aké posolstvo nám odvalený kameň prináša? 
Nebojme sa so svojimi obavami, strachom, so svojimi ťažkými životnými kameňmi prísť k Ukrižovanému 
a Vzkriesenému Pánovi! 
Nezabúdajme, že náš Pán žije a On koná a zachraňuje aj dnes, pretože je „ten istý, včera dnes i naveky.“! 
Majme istotu, že Boh pozná naše problémy a za všetkých okolností má s nami plán. 
Pozerajme častejšie hore, aby nás naše bremená nesťahovali dole, ale aby sme videli, že On je mocný a Jemu 
patrí všetka česť a sláva až naveky. 
                                                                                                                                                                               Amen.   
Pomodlime sa: 
Drahý vzkriesený Pane Ježiši Kriste, ďakujeme Ti, že si sa dokázal ako mocný Pán. Ako Pán nad smrťou, hriechom, 
zlom. Ďakujeme Ti, že si za nás zomieral a že si pre nás z mŕtvych vstal. Ďakujeme Ti, že Ťa máme, že sa môžeme 
o Teba opierať v akomkoľvek strachu, v akýchkoľvek obavách, ktoré nás neraz premáhajú. Pomôž nám, Pane hľadieť 
na Teba, hľadieť hore, odovzdávať Ti všetky svoje obavy, ale aj všetky svoje ťažké bremená, ťažké kamene hriechov, 
ktoré máme. A je ich mnoho. To vieš Ty sám najlepšie. Odpusť nám, prosíme. Ďakujeme Ti, že v Tebe máme 
Spasiteľa, ktorý nás dokonale pozná  a nech sa deje čokoľvek, vždy má s nami plán- len naše dobro. Prosíme Ťa, 
drahý vzkriesený Kriste, vzkries aj nás k životu- skutočnému, zmysluplnému. Prebúdzaj nás  z našej duchovnej 
mŕtvoty. Maj nás vo svojich rukách a veď a privádzaj nás aj v tieto sviatočné dni- ale nielen počas nich – k sebe, 
k živej viere v Teba, v Toho, ktorý zvíťazil nad smrťou. Amen.                                          

Teraz  sa spoločne pomodlime  modlitbu Pánovu: 
Otče náš, ktorý si v nebesiach... 

6. Pieseň ES 150 
7. Záverečné požehnanie  

 Prijmite požehnanie: 
Pán Boh požehnaj a ochraňuj vás! 
Pán Boh rozjasni svoju tvár nad vami a buď vám milostivý! 
Pán Boh obráť k vám svoj obličaj a daj vám svoj časný i večný pokoj!  Amen. 

                                  - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . – 

         Milí bratia, milé sestry! 

                Prajem Vám  požehnané, Božou milosťou, Jeho pokojom a láskou naplnené veľkonočné sviatky! 
                                              Nech sú plné nádeje v týchto pohnutých časoch! 
                                                                                                                
                                                                                                                                                            S úctou Vaša  farárka


