
                       Domáca pobožnosť na 2. nedeľu po Veľkej noci (26. 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 156 

4. Vypočujme si  spoločne  slová epištoly a aj evanjelia, ako ich máme napísané v Prvom liste Petra 2,21-25 
    a v Evanjeliu podľa Jána 10,11-16: 

1Pt2,21-25:  „lebo na to ste boli povolaní; pretože Kristus trpel za vás, dal vám príklad, aby ste nasledovali Jeho šľapaje . On nikdy hriechu  
                      neučinil , ani  ľsti nebolo v Jeho ústach ; keď Mu zlorečili, nezlorečil; keď trpel, nehrozil, ale porúčal Tomu, ktorý spravodlivo 
                      súdi; na vlastnom tele vyniesol naše hriechy na drevo, aby sme odumreli hriechom a žili spravodlivosti; Jeho krvavé rany vás  
                      uzdravili. Boli ste ako blúdiace ovce, ale teraz  ste navrátení Pastierovi a Biskupovi vašich duší!“ 

J10,11-16: „ Ja som dobrý pastier. Dobrý pastier život kladie za ovce. Nájomník a ten, čo nie je pastier, a ovce nie sú jeho, (keď) vidí prichádzať  
                    vlka, opúšťa ovce a uteká, a vlk ich chytá a rozháňa; (nájomník uteká), pretože je nájomník, a nedbá o ovce. Ja som dobrý pastier:  
                    poznám svoje a mňa poznajú moje, ako ma pozná Otec, aj ja poznám Otca, a život kladiem za ovce. Mám aj iné ovce, ktoré nie sú 
                    z tohto ovčinca. Aj tie musím viesť, a počujú môj hlas, a bude jedno stádo a jeden pastier.“  AMEN. 

5. Na znak toho, že sme vierou prijali počuté slová epištoly aj evanjelia, vyznajme spoločne vieru 
     v trojjediného Pána Boha slovami Apoštolského vyznania: 
                                                     Verím v Boha Otca všemohúceho... 
6. Pieseň ES 512 

7. Zamyslenie nad Božím slovom ( J 10,11) 

  „Ja som dobrý pastier. Dobrý pastier život kladie za ovce.“                                                    Amen . 
                                                    

Milé sestry, milí bratia! 

       
          Skúsme sa najskôr v duchu preniesť do izraelskej krajiny v časoch Pána Ježiša. Pastierske povolanie 
bolo veľmi starým povolaním a v Izraeli mali pastierov vo veľkej úcte. Bolo to totiž veľmi náročné 
a zodpovedné povolanie. Pastier musel v suchej a kamenistej krajine hľadať trávu aj vodu pre svoje stádo 
(Ž23,2). Keď sa stáda oviec cez deň napásli, boli  potom na noc zvyčajne zháňané do ovčincov. Malo ich to 
chrániť nielen pred zlodejmi, ale aj pred počasím a divou zverou. V Izraeli  ako ovčince slúžili rôzne 
prístrešky, voľné priestranstvá ohradené kameňmi a vetvami alebo jaskyne. Pastieri veľmi často spali 
s ovcami, aby im boli nablízku a mohli  ich chrániť. Neraz spali priamo v bránach ohrád. Správni a dobrí 
pastieri mali byť starostliví , odvážni , ochotní hľadať zatúlané ovečky, ktoré mali na starosti. 
           U proroka Ezechiela nachádzame nádherné slová, ktoré Pán Boh hovorí o sebe ako Pastierovi: “Ja 
sám budem pásť svoje stádo a ja mu umožním odpočívať- znie výrok Hospodina, Pána. Stratené vyhľadám, 
porozháňané zavrátim, poranené obviažem a choré posilním,“ (34,15,16a). Rovnako tento prorok 
predpovedá príchod  Mesiáša, ktorý bude pastierom: “Určím nad nimi jedného pastiera a ten ich bude pásť.“ 
(34,23). 
           V prečítaných slovách z Evanjelia podľa Jána  sme mohli počuť uistenie od Pána Ježiša, že On je ten 
dobrý pastier. Vzápätí nám to bližšie upresňuje, aký je ten dobrý pastier: „Dobrý pastier život kladie za 
ovce.“ Ježiš je ten správny a ideálny pastier. Vzorný pastier, ktorý privádza k dobrej paši, stará sa o svoje 



ovečky, chráni ich pred nebezpečenstvom a je ochotný obetovať svoj život. Pre nás- svoje ovečky- sa vzdal 
všetkého , čo mal v nebi u svojho Otca a bol ochotný prísť k nám v podobe človeka. Pretože bol plný lásky 
a mal pred očami cieľ- záchranu hriešneho človeka. 
               Jeden príbeh hovorí o mladom mužovi, ktorý si raz ráno pri  príprave raňajok všimol malé 
dievčatko, ako ju unášal prúd rozvodneného kanála pod jeho oknami. V rýchlosti si predstavil, že prúd 
o niekoľko metrov mizne pod cestou a vteká do hlavnej stoky. Rýchlo vybehol von. Utekal, ako 
najrýchlejšie mohol, aby sa dostal pred unášané dieťa. Potom sa hodil do hlbokej, víriacej sa vody. Keď sa 
vynoril, schmatol dievčatko za ruku. Aj keď ich silný prúd a víry strhávali so sebou, voľnou rukou sa mu 
podarilo zachytiť sa vyčnievajúceho kameňa. Zúfalo sa naň prilepil. „ Ach, keby som len vydržal, kým príde 
nejaká pomoc!“ To sa mu nielen podarilo, ale urobil aj oveľa viac. Kým prišla požiarna jednotka, vytiahol 
dievčatko do bezpečia. Za záchranu života bol ocenený. Ocenenie bolo určite na mieste, pretože tento mladý 
muž bol v oveľa väčšom riziku, než mnohí tušili. Tento mladý človek totiž nevedel plávať. 
              Tento mladý človek zachránil jeden ľudský život. Bol ochotný urobiť to aj za cenu straty svojho 
života. Akú nekonečnú obeť priniesol za nás náš Dobrý Pastier- Pán Ježiš- ktorý sám bezhriešny a dokonalý 
bol ochotný obetovať svoj život za nás- všetkých hriešnych ľudí. Vážime si túto Jeho obeť? Aké ocenenie 
dostáva Boží Syn od nás za záchranu nášho života? 
               V dnešnej dobe sme strhávaní mnohými vírmi, ktoré nás chcú odviesť  ďaleko od Pána Boha. 
Možno aj v tej dnešnej situácii šíriaceho sa vírusu akosi nechceme vidieť toho Dobrého Pastiera, ktorý aj 
v nej stojí pri nás a chce nás v nej viesť, uisťovať o svojej láske, prítomnosti, o tom, že je s nami, nech sa 
deje čokoľvek. Nezatúlajme sa od Neho. On bol za nás ochotný položiť svoj život. Počúvame hlas svojho 
Dobrého Pastiera?  
                        Dnešná nedeľa má tému  Dobrý Pastier. Ak strácame nádej alebo pokoj , skúsme si  v tichu 
prečítať  a pozorne sa započúvať do slov 23. žalmu. Verím, že Bibliu doma  vezmeme  do rúk a otvoríme si 
ju, že Mu dovolíme prehovoriť do nášho života. A to nielen dnes. 
                                                                                                                                                                Amen.  
Pomodlime sa:  

Pane Ježiši, ďakujeme Ti, že si náš Dobrý Pastier. Ďakujeme Ti, že si za nás obetoval svoj život. Urobil si to 
z lásky k nám . A my si to neraz nevážime. Neraz sa túlame životom ďaleko od Teba. No Ty nás stále hľadáš 
ako ten Najlepší a Najstarostlivejší Pastier. Odpusť nám, prosíme. Ty si s nami v každej situácii nášho 
života, si s nami aj teraz. Prosíme Ťa, uisťuj nás o svojej láske a prítomnosti, obnov naše srdcia, dotkni sa 
našich neraz zaslepených očí. Uč nás spoliehať sa na Teba. Uč nás nasledovať Ťa v pohode  aj v nepohode, 
v zdraví aj chorobe. 
                                                                                                                                                               Amen. 

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

6. Pieseň ES 484 
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, 



nech Vás dnešné Božie slovo posilní  a uistí, že sme v starostlivých rukách  Dobrého Pastiera.  

                                                                S úctou 

                                                                                                                  Vaša farárka


