
            Domáca pobožnosť na 19. nedeľu po Svätej Trojici (18. október 2020) 
                                               Pamiatka posvätenia chrámu 

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 213 

4. Vypočujme si  spoločne  slová žalmu a evanjelia, ako ich máme napísané v Žalme 84,2-5  a v Evanjeliu  
    podľa Jána 2,13-22: 

Ž 84,2-5.11-13:  „Aké sú milé Tvoje príbytky, ó, Hospodine mocností! Duša mi túži, priam prahne po sieňach Hospodinových; srdce a telo mi  
                            plesá  v ústrety Bohu živému. Aj vtáča našlo si domov a lastovička hniezdo, kde ukladá si mlaď: oltáre Tvoje, Hospodine  
                            mocností, Kráľ  môj a Boh môj! Blahoslavení, ktorí prebývajú v Tvojom dome, oni Ťa stále chvália. Lebo lepší je deň 
                            v Tvojich sieňach ako inde tisíc; radšej chcem stáť na prahu v dome svojho Boha, ako zdržiavať sa v stanoch bezbožnosti. 
                            Lebo Hospodin Boh je slnkom a štítom, milosť a slávu udeľuje; Hospodin neodoprie blaha tým, čo chodia bez úhony. 
                            Ó, Hospodine  mocností , blahoslavený človek, čo v Teba dúfa!“ 

J2,13-22: „Blížila sa židovská Veľká noc a Ježiš išiel do Jeruzalema. V chráme našiel ľudí, čo predávali voly, ovce a holuby, i peňazomencov, 
                  ktorí tam sedeli. A urobil si bič z povrázkov, vyhnal z chrámu všetkých,  aj ovce a voly, peňazomencom rozhádzal peniaze  
                  a poprevracal stoly; tým, čo predávali holubice, povedal: Odneste to odtiaľto, nerobte trhovisko z domu môjho Otca. Tu sa  
                  rozpomenuli Jeho učeníci, že je napísané: Horlenie za Tvoj dom ma zožiera. Prehovorili teda Židia a povedali Mu: Aké znamenie 
                  nám ukážeš, že toto robíš? Odpovedajúc im Ježiš, riekol: Zborte tento chrám a za tri dni ho postavím. Na to Mu Židia povedali:  
                  Štyridsaťšesť rokov budovali tento chrám , a Ty ho postavíš za tri dni? Ale On hovoril o chráme svojho tela; keď potom vstal 
                  z mŕtvych , rozpomenuli sa Jeho učeníci, že toto povedal, a uverili Písmu  i slovu, ktoré povedal Ježiš.“    
                                                                                                                                                                                                                  AMEN. 

5. Na znak toho, že sme vierou prijali počuté slová žalmu aj evanjelia, vyznajme spoločne vieru 
     v trojjediného Pána Boha slovami Apoštolského vyznania: 
                                                     Verím v Boha Otca všemohúceho... 
6. Pieseň ES 579 

7. Zamyslenie nad Božím slovom (Žalm 27,4) 

  „Jedno som prosil od Hospodina, to žiadať budem: môcť bývať v dome Hospodinovom po všetky dni svojho 
života, vidieť láskavosť Hospodinovu a kochať sa v Jeho chráme.“   
                                                                                                                                                         Amen. 

Milé sestry, milí bratia, milí priatelia! 

                                V roku 1886 - presne v 19. nedeľu po Svätej Trojici- sa v našom cirkevnom  
zbore konali 2 milé slávnosti: cirkevný zbor si pripomínal 50. výročie svojho osamostatnenia sa od 
cirkevného zboru Uhrovec a zároveň sa konala posviacka rozšíreného a obnoveného kostola, ako to 

    v zápisnici z konventu zachytil evanjelický učiteľ Michal Pelikán.   
                Po 134 rokoch , kedy sa mnohí tešili na služby Božie pri príležitosti pamiatky posvätenia chrámu, 
    sa však –z  dobre známych dôvodov- nemôžeme osobne vidieť a prežívať radosť  z toho, že máme miesto  
    stretávania sa s Pánom Bohom. A tak sa chrámami  opäť na istý čas stanú naše domácnosti.  Keď   
    nemôžeme mať spoločenstvo s Pánom Bohom  v Jeho chráme, môžeme  ho mať  každý doma. Ale bude 
    to tak naozaj? Venujeme Mu kúsok zo svojho nedeľného času? Ako zvykneme prežívať   sviatočný  
    nedeľný deň? Len ako čas oddychu?  Nie je to málo? Nestrácame dôležitý vnútorný obsah  nedele? 
    Možno práve toto obdobie, v ktorom sa opäť  po kratšej  prestávke nachádzame, nás chce znovu priviesť  



     k zamysleniu sa nad svojimi hodnotami a prioritami. 
                   Pisateľom úvodných biblických slov 27.žalmu nie je nik iný ako kráľ Dávid. V jeho  slovách  
    cítime bytostné zameranie sa na Pána Boha, hlbokú túžbu po Jeho blízkosti. Dávid túži byť neustále  
    v Božej blízkosti až do konca svojho života: „Jedno som prosil od Hospodina, to žiadať budem: môcť 
bývať v dome Hospodinovom po všetky dni svojho života, vidieť láskavosť Hospodinovu a kochať sa v Jeho 
chráme.“    
                  Máme my takúto bytostnú túžbu?   Koľké roky života  nám Pán Boh daroval , aby sme sa s Ním 
mohli nerušene stretávať v chráme? Ako sme ich využili?  Túžili sme so svojimi rodinami po tom, aby sme  
mohli byť v Jeho blízkosti? V časoch, keď to bolo možné?  Ak je za nami mnoho stratených príležitostí, 
máme šancu to zmeniť.  Aj keď v tomto období nie práve  návratom do chrámu, ale určite návratom k Bohu, 
ktorý chce prísť aj do našich domácností. Chce byť v našej blízkosti, chce s nami prežívať naše radosti, ale 
aj bolesti , starosti a obavy. Chce byť s nami každý deň nášho života. Chce meniť naše životy, dať im zmysel 
a pravú hodnotu.  Dáme Mu túto možnosť? 
       V jednej piesni z Evanjelického spevníka je takáto prosba: „Ty v láske najvyšší, buď stále s nami sám, 
v nás buduj svoj si chrám, ó, Pane Ježiši.“  Nech sa táto prosba stane aj prosbou našich sŕdc. 
                                                                                                                                                           Amen.  

Pomodlime sa:  

Pane, ďakujeme Ti za náš chrám.  Ďakujeme Ti za vieru  a lásku našich predkov k Tebe. Ďakujeme za to, 
 že ho máme.  Odpusť nám, prosíme, že sme do neho nie vždy nachádzali cestu aj čas. Odpusť, že sme si 
nenašli čas na Teba. Prosíme Ťa v tomto čase, keď do neho nemôžeme prichádzať, aby si budoval chrámy 
v našich srdciach, životoch a domácnostiach. Daj nám túžbu po Tvojej blízkosti. Meň naše životy, formuj 
nás na svoj obraz. Prosíme Ťa, buď s nami všetkými aj v týchto ťažkých časoch. Posilňuj všetkých 
zdravotníkov, ochraňuj ich aj všetkých chorých. Prosíme, buď ich Lekárom.                                     Amen.                                                                                                                                             

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

6. Pieseň ES 343 
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, milé deti, milí mladí priatelia, 

prajem Vám požehnanú  pamiatku posvätenia chrámu, ako aj celý budúci týždeň v Jeho ochrane! 

                                                                S úctou 

                                                                                                                  Vaša farárka


