
                         Domáca pobožnosť na 2.slávnosť veľkonočnú (13. 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 130 

4. Vypočujme si  spoločne  slová žalmu, epištoly a evanjelia, ako ich máme napísané v Žalme 16,1-4.5-11; Skutkoch apoštolov 
    10, 37-43 a v Evanjeliu podľa Lukáša 24,13-35: 
Žalm 16,1-4.5-11:  „Ochraňuj ma, Bože, lebo sa k Tebe utiekam. Hovorím Hospodinu: Ty si môj Pán! Niet pre mňa šťastia mimo Teba! Vo 
                                svätých, čo sú v krajine, a v slávnych mávam všetku záľubu. Mnohé sú bolesti tých, čo k inému (bohu ) sa utiekajú.  
                                Hospodin je mojím dedičným údelom a mojím  kalichom ; Ty mi zaručuješ podiel môj. Na utešených miestach pripadla mi  
                                 výmera a veľmi sa mi ľúbi podiel môj. Dobrorečiť budem Hospodinu, ktorý mi dal radu; aj v noci ma upomína na to môj  
                                 cit. Stále si staviam Hospodina pred seba; keď mi je po pravici, nesklátim sa. Preto sa teší moje srdce a jasá moja duša; aj  
                                 moje telo prebývať bude bezpečne. Lebo ma neponecháš v ríši smrti a svojmu zbožnému nedáš vidieť jamu. Ty mi dáš  
                                 poznať cestu života: Pred Tvojou tvárou je sýtosť radosti, vo Tvojej pravici je večná blaženosť.“ 
Sk 10,37-43:  „-vy znáte, totiž, čo sa dialo po celom Judsku, počnúc od Galiley, po krste, ktorý hlásal Ján; ako Boh Duchom Svätým a mocou   
                         pomazal Ježiša Nazaretského, ktorý chodil, dobre činil a uzdravoval všetkých diablom posadnutých, pretože Boh bol s Ním.  
                         A my sme svedkami všetkého, čo činil v Judskej krajine a v Jeruzaleme, ako aj Ho zamordovali, povesiac Ho na drevo. Toho 
                         Boh vzkriesil v tretí deň a dal Mu zjavovať sa nie všetkému ľudu, ale svedkom, Bohom vopred vyvoleným, nám, ktorí sme 
                         s Ním jedli a pili po Jeho zmŕtvychvstaní. A sám prikázal zvestovať ľudu a svedčiť, že On je ten Bohom ustanovený sudca 
                         živých a mŕtvych. O Ňom svedčia všetci proroci, že pre Jeho meno dosiahne odpustenie hriechov každý , kto verí v Neho.“ 
Lk24,13-35:  „A hľa, v ten istý deň išli z nich dvaja do mestečka, vzdialeného od Jeruzalema na šesťdesiat honov, ktoré sa menovalo Emauzy.  
                        A zhovárali sa o všetkom, čo sa stalo. Ako sa tak zhovárali a navzájom sa dotazovali, priblížil sa k nim aj sám Ježiš a šiel s nimi. 
                        Ale ich oči boli zdržiavané, aby Ho nepoznali. Povedal im: Čo je to, o čom sa idúcky zhovárate medzi sebou? A oni sa zastavili  
                        smutní. A jeden z nich, menom Kleofáš, odpovedal Mu: Ty si zrejme  jediný z tých, ktorí sú v Jeruzaleme, a  nevieš, čo sa v ňom 
                        po tieto dni stalo. Opýtal sa: A čo? Odpovedali Mu: Čo sa stalo s Ježišom Nazaretským, ktorý bol muž prorok, mocný  
                       v skutkoch  a slovách pred Bohom a pred všetkým ľudom, ako Ho veľkňazi a naši poprední mužovia dali odsúdiť na smrť  
                        a ukrižovať. A my sme dúfali, že On vykúpi Izrael, ale dnes je už tretí deň, ako sa to všetko stalo. A naplnili nás úžasom aj 
                        niektoré ženy spomedzi našich, ktoré na svitaní boli pri hrobe, a keď nenašlo Jeho telo, prišli a povedali, že sa im aj anjeli zjavili,  
                        ktorí hovoria, že žije. I niektorí z našich odišli ku hrobu a našli ho tak, ako aj ženy povedali, ale Jeho nevideli. On im povedal: Ó, 
                       nerozumní a leniví srdcom veriť všetko, čo hovorili proroci! Či to Kristus nemusel pretrpieť a (tak) vojsť do svojej slávy? Potom  
                       počnúc od Mojžiša a všetkých prorokov, vykladal im v Písmach všetko, čo bolo o Ňom. Vtom sa priblížili k mestečku, do ktorého  
                       šli, a On sa tváril, že ide ďalej. Ale zdržiavali Ho: Zostaň s nami, lebo sa zvečerieva a deň sa už nachýlil. Vošiel teda, aby zostal  
                       s nimi. A keď stoloval s nimi, vzal chlieb, dobrorečil, lámal a podával im. Tu sa im otvorili oči a poznali Ho. Ale On im zmizol.  
                      I povedal si: Či nehorelo v nás srdce, keď nám hovoril cestou a vysvetľoval Písma? A vstali v tú hodinu, vrátili sa do Jeruzalema  
                      a našli zhromaždených jedenástich a tých, čo boli s nimi. Títo hovorili: Vskutku, vstal Pán a ukázal sa Šimonovi. Vyrozprávali aj  
                      oni, čo sa stalo na ceste, a ako Ho poznali podľa lámania chleba.“ 
                                                                                                                                                                                                                        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 132 

7. Zamyslenie nad Božím slovom (Mt 28,5-7a.b ) 

                          Pomodlime sa:  Ježiši, Veľkonočný Kráľu, v Tebe má každý radosť stálu. 
                                                    V Tebe má každý pokoj istý, však pokoj, život , spása  Ty si. 
                                                     Pomôž nám vo svet šíry niesť o Tebe všetkým spásy zvesť. Amen. 

   „ Anjel povedal ženám: Vy sa nebojte, lebo viem, že hľadáte Ježiša , toho ukrižovaného! Niet Ho tu, lebo vstal, ako povedal;  
     poďte, viďte miesto, kde ležal. A choďte rýchlo; povedzte Jeho učeníkom, že vstal z mŕtvych, a hľa, predchádza vás do  
     Galiley, tam Ho uvidíte.“ 
                                                                                                                                                           Amen. 

             Milé sestry, milí bratia, milé deti , milí mladí priatelia! 
    
           Pri Ježišovom vzkriesení nastalo zemetrasenie a anjel Pánov odvalil kameň. Tieto dve udalosti tak veľmi vystrašili 
rímskych strážcov Ježišovho hrobu, že zostali ako mŕtvi. Ženám, ktoré prišli pozrieť hrob, však anjel povedal: “Vy sa nebojte, 
lebo viem, že hľadáte Ježiša, toho ukrižovaného! Niet Ho tu, lebo vstal , ako bol povedal;“ 
Aj v súčasnosti pre každého, kto hľadá Ježiša, platia tieto anjelove slová povzbudenia:“ Vy sa nebojte!“ Áno, skutočné 
premáhanie strachu  je možné len u toho, kto hľadá Ježiša a prichádza k Nemu. K Tomu, ktorý bol ukrižovaný za nás a vzkriesený 
pre nás. K Tomu, ktorý nám dáva nádej a  otvára nové obzory pre náš život. 
       Nebojte sa!- je posolstvo Ježišovho vzkriesenia. Ako On bol vzkriesený, môže byť vzkriesený každý, kto Ho úprimne hľadá. 
Najskôr  môže  byť vzkriesený duchovne, keď sa Ježiš dotýka srdca človeka, volá ho k pokániu a človek zanecháva svoje staré – 



hriešne spôsoby života a raz –po svojej smrti -bude vzkriesený aj telesne. Ježiš vstal z mŕtvych a žije! Veď On to predpovedal ešte 
svojím učeníkom. Nádherné slová povzbudenia povedal  Ježiš  Marte, Lazarovej sestre, ktorého  vzkriesil z mŕtvych : “Ja som 
vzkriesenie a život- kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie, a nik neumrie naveky, kto žije a verí vo mňa.“   ( J11,25)   
Môžeme Mu stopercentne veriť, že vždy splní , čo sľúbil. Pretože On bol vzkriesený, aj my môžeme mať istotu o svojom 
vzkriesení. Môžeme mať istotu, že smrť nie je koniec, že existuje budúci život. 
                 Vzkriesenie Pána Ježiša je svedectvom nekonečnej Božej moci. Je nádejou pre všetkých , ktorí v Neho veria a ktorí 
strácajú svojich blízkych v smrti. Ježišov prázdny hrob premáha strach a prináša radosť. Dnešná 2. slávnosť veľkonočná je toho 
dôkazom. Jej téma je- Vskutku vstal Pán! O tomto sa mohli presvedčiť emauskí učeníci, o ktorých sme čítali v slovách evanjelia. 
Mohli sa o tom presvedčiť aj ženy, ktoré išli k Ježišovmu hrobu. Videli a presvedčili sa, že hrob je prázdny. Ten hrob je prázdny 
dodnes. Vzkriesenie je historickou udalosťou. 
            Ženy teda boli povzbudené, aby sa nebáli; aby sa presvedčili, že Ježiš žije, pretože hrob je prázdny a aby si túto radostnú 
správu nenechali pre seba. Toto platí rovnako aj pre nás. Aj nám patria slová- nebojte sa! Aj my si máme uvedomovať, že Ježišov 
hrob je prázdny a veriť, že  Ježiš žije! A nemáme si túto radosť nechávať len pre seba. 
             2. slávnosť veľkonočná nás teda posúva v našej viere ďalej- utvrdzujeme sa vo viere, že „ vskutku vstal Pán!“  a túto vieru 
si nechceme nechať len pre seba. Sme do toho povzbudzovaní aj slovami našich kázňových biblických slov:“ Vy sa nebojte!“ 
Hľadajme teda najskôr v úprimnosti srdca toho Ukrižovaného a Vzkrieseného, aby sme potom boli schopní niesť tú 
radostnú zvesť všetkým uboleným a utrápeným srdciam, ktoré ju potrebujú počuť. Nebojme sa! 
             Skúsme sa v tom nechať povzbudiť aj životným príbehom hudobného skladateľa Josepha Haydna: 
„ V posledným rokoch jeho života ho ľudia oslavovali ako legendu. Zaslúžili sa o to najmä jeho oratóriá Stvorenie a Ročné 
obdobia, ktorými chcel osláviť Boha a prírodu. 
Počas francúzskej kanonády v marci 1809 zahral 77-ročný Haydn v ohlušujúcom rachote Napoleónových diel niekoľkokrát svoju 
skladbu „Boh uchovaj...“ Keď susedia a služobníctvo hľadali útočisko u tohto slabučkého, už na smrť odovzdaného starca, 
s dôverou ich utešoval: “Deti, nebojte sa, kde je Haydn, tam vás nemôže stretnúť nešťastie!“ 
Muž, ktorý na začiatku každej partitúry napísal zbožné „S Bohom“, dokázal i v čase , keď okolo zúrila vojna, s úpným pokojom 
očakávať smrť. V posledný marcový deň roku 1809 umrel Haydn v náručí svojho verného sluhu. Vojaci nepriateľských armád  mu 
bok po boku robili čestný sprievod až k hrobu. Na jeho náhrobnom kameni čítame: „Neumriem, ale  budem žiť, a hlásať budem 
skutky Hospodinove .“(Ž118,17)“ 
         Nech táto nezlomná viera tohto hudobného skladateľa povzbudí aj nás vo viere a v dobrej vôli „hlásať skutky Hospodinove“ 
– o Ukrižovanom a Vzkriesenom Kristovi – všetkým, ktorých nám Boh posiela do našich životov. 
                                                                                                                                                                               Amen.  
  
Pomodlime sa: Drahý Kriste, oslavujeme Ťa, že si Víťazom nad smrťou. Ďakujeme Ti, že žiješ a máš moc  meniť ľudské životy.  
Ďakujeme Ti, že Ti záleží na každom z nás a že chceš aj nás používať ako svoje nástroje. Ďakujeme, že nám dávaš možnosť slúžiť 
radostnou zvesťou iným okolo nás. Prosíme Ťa , odpusť nám, keď zlyhávame. Premieňaj naše srdcia a mysle, naše životy na Tvoj 
obraz. Zbav nás strachu, nedôvery , utvrdzuj nás vo viere, láske a nádeji. Pomôž nám, aby sme si svoju vieru nenechávali len pre 
seba;  aby sme sa s vďačnosťou za Tvoju zachraňujúcu smrť na kríži a s radosťou nad Tvojím vzkriesením podelili  so všetkými, 
ktorí potrebujú túto zvesť počuť. Maj naše životy vo svojich rukách. Amen.                                          

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

6. Pieseň ES 600 
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 prežívanie 2. slávnosti veľkonočnej, ktorá našu vieru posúva dopredu a volá nás k šíreniu tejto radostnej 
zvesti! Nech Vám vzkriesený Pán pomáha šíriť túto radostnú zvesť Kristovho vzkriesenia iným! 

  
                                     
                                                                                                                                                                S úctou Vaša farárka 
                             


