
                            Domáca pobožnosť na 20. nedeľu po Svätej Trojici  

                                                 (25. október 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 383 

 

4. Vypočujme si  spoločne  slová epištoly a evanjelia, ako ich máme napísané v Liste Efezským 5,15-21 

    a v Evanjeliu podľa Matúša 22,1-14: 

 
Ef 5,15-21:  „Prísne teda dbajte, ako obcujete, nie ako nemúdri, ale ako múdri. Vykupujte čas, lebo dni sú zlé. Preto nebuďte nerozumní, 

                     ale rozumejte, čo je vôľa Pánova. A neopíjajte sa vínom, v ktorom je roztopašnosť, ale buďte naplnení Duchom. Hovorte medzi  

                     sebou v žalmoch, hymnách a duchovných  piesňach, spievajte a plesajte Pánovi srdcom. Dobrorečte stále za všetko Bohu a 

                     Otcovi v mene nášho Pána Ježiša Krista. Buďte si vospolok poddaní v bázni Kristovej.“ 

 

Mt 22,1-14: „Ježiš hovoril im zase v podobenstvách: Kráľovstvo nebeské je podobné človeku- kráľovi, ktorý vystrojil svadbu svojmu synovi: 

                     I poslal sluhov, aby povolali  pozvaných  na svadbu; ale nechceli prísť. Poslal zase iných sluhov s odkazom: Povedzte pozvaným:  

                     Ajhľa, pripravil som hostinu, voly  a kŕmny dobytok som pobil a všetko je hotové; poďte na svadbu! Ale oni nedbali a odišli: jeden 

                     na svoje pole, iný za svojím obchodom a ostatní pochytali jeho sluhov, zhanobili ich a pobili. Kráľ sa rozhneval, poslal vojská,  

                     zahubil vrahov a ich mesto podpálil. Potom povedal sluhom: Svadba je pripravená, ale pozvaní neboli jej hodní; preto choďte na 

                     rázcestia a koho len nájdete, zavolajte na svadbu! A sluhovia vyšli na cesty a pozháňali všetkých, ktorých našli, zlých aj dobrých. 

                     I naplnila sa svadobná sieň hodovníkmi. Keď potom kráľ vošiel pozrieť sa na hodovníkov a uzrel  tam človeka neoblečeného do 

                     svadobného rúcha, povedal mu: Priateľu, ako si sem vošiel, keď nemáš svadobné rúcho? A on zanemel. Vtedy povedal kráľ  

                     sluhom: Zviažte mu nohy i ruky a vyhoďte ho do vonkajšej tmy; tam bude plač a škrípanie zubov. Lebo mnoho je povolaných, 

                     ale málo vyvolených.“    

                                                                                                                                                                                                                  AMEN. 

 

5. Na znak toho, že sme vierou prijali počuté slová epištoly a evanjelia, vyznajme spoločne vieru 

     v trojjediného Pána Boha slovami Apoštolského vyznania: 

                                                     Verím v Boha Otca všemohúceho... 

6. Pieseň ES 445 

 

7. Zamyslenie nad Božím slovom ( Matúš 9,9 ) 

 

  „Keď Ježiš odchádzal odtiaľ, videl človeka menom Matúš sedieť na colnici, a povedal mu: Nasleduj ma!   

    A on vstal a nasledoval Ho.“ 

                                                                                                                                                         Amen. 

 

Milé sestry, milí bratia, milí priatelia! 

 

                            Dnešné zamyslenie začneme krátkym príbehom z 19.storočia: Charles Frances Adams, 

významný politik a diplomat, si písal denník. Pri jednom dátume si poznamenal:“ Dnes sme boli celý deň so 

synom na rybačke. Zase jeden premárnený deň.“ 

            Jeho syn Brooks Adams si tiež písal denník, ktorý sa zachoval až dodnes. Pri tom istom dátume mal 

Brooks poznámku: “Dnes som bol s otcom chytať ryby. Bol to najkrajší deň môjho života.“ 

            Je smutné, ak otec považoval čas strávený so synom za premárnený. Je potešujúce, ak ten istý čas 

 s otcom považoval syn za ten najkrajší. Nuž, je zjavné, že každý ten spoločne strávený čas hodnotil zo 

svojho uhla pohľadu. Toto hodnotenie však vychádzalo  zo životných hodnôt, ktoré boli  pre každého z nich 

dôležité a boli pritom také totálne rozdielne. 

             Dnešná nedeľa má tému- stratená príležitosť. Pod týmto zorným uhlom vidíme, že otec stratil 

príležitosť vnímať čas so synom ako vzácny a obohacujúci  dar. Náš nebeský Otec však  takéto príležitosti 

nestráca. On má vždy čas pre všetkých ľudí- pre všetky Jeho deti. Záleží Mu na každom človeku. Dôkazom 

toho je, že poslal svojho Syna na túto Zem, aby nám venoval svoj čas, svoju lásku až po tú najvyššiu obeť- 



obeť vlastného života. To všetko bol ochotný urobiť pre našu záchranu. Otázkou  nášho života však je, či 

my  nestrácame príležitosti tráviť čas svojho života s Niekým milujúcim a takým veľmi vzácnym, 

akým je náš nebeský Otec a aj Pán Ježiš? 

         Keď sa bližšie pozrieme na náš biblický text, máme pred sebou Ježiša a colníka  Matúša. Byť 

colníkom znamenalo, že človek musel prijať fakt opovrhnutia spoločnosťou. Colník totiž nevyberal peniaze 

len pre Rímsku ríšu, ale aj pre svoje vrecko. Z týchto dôvodov bol nielen zlodejom, ale aj zradcom vlastného 

národa. A k tomuto opovrhovanému človeku prichádza Ježiš a hovorí mu veľmi stručne a jasne: „Nasleduj 

ma!“   A Matúš?  Nestratil príležitosť stať sa Ježišovým nasledovníkom, a to aj napriek strate zamestnania. 

Jeho odpoveď na Ježišovo pozvanie bola tiež stručná a jasná. Čítame: „A on vstal a nasledoval Ho.“ 

Colník Matúš, neskorší evanjelista Matúš sa vydal na  cestu nasledovania, nepremárnil ani sekundu. 

       Koľko sekúnd, minút, hodín, dní, týždňov, mesiacov  či rokov sme premárnili my? Koľko vzácnych 

príležitostí  oslovenia z Božej strany sme prepásli? Aj v dnešnej koronovej situácii nás Pán Boh oslovuje 

a pozýva k nasledovaniu. Pozýva nás, aby sme si našli na Neho viac času než doteraz, aby sme nepremárnili 

príležitosť byť Jeho dieťaťom a žiť pod Jeho zachraňujúcou láskou. 

         Čo si napíšeme do svojich denníkov? Čas s Bohom bol premárneným  alebo naopak, najkrajším časom 

môjho života?  Spomeňme si na úvodný príbeh. Odpoveď je v našich rukách. 

                                                                                                                                                                 Amen.  

 

Pomodlime sa:  

 

Pane, ďakujeme Ti, že Ty čas, ktorý obetuješ pre nás, nepovažuješ za premárnený. Zápasíš o každého 

človeka, lebo  na každom Ti záleží. Tvoja láska k nám je nezmerateľná.  Odpusť nám, prosíme, že sa k Tebe 

správame neraz ľahostajne. Nevážime si toho, čo si pre nás urobil a stále robíš. Prosíme Ťa, pomôž nám,  

aby sme neváhali a neodkladali to najdôležitejšie rozhodnutie života na neskôr. Dotýkaj sa našich životov, 

drž nás pevne  vo svojich rukách. Prosíme Ťa aj za všetkých starších, aby si ich ochraňoval a požehnával 

a aby si im dal istotu do sŕdc, že  vieš o každom jednom z nich. Prosíme Ťa o upokojenie  celej zdravotnej  

situácie v našej krajine. Vkladáme sa s dôverou do Tvojich rúk.                                Amen.                                                                                                                                             

 

Teraz  sa spoločne pomodlime  modlitbu Pánovu: 

Otče náš, ktorý si v nebesiach... 

 

6. Pieseň ES 365 

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 nedeľu, ako aj celý budúci týždeň v Jeho ochrane!  

 

Keďže október je Mesiacom úcty k starším, prajem všetkým starším hojné Božie požehnanie, Jeho ochranu  

 

a mnoho Božej lásky a Jeho pokoja pre život! 

                                                                                                      S úctou 

                                                                                                                                            Vaša farárka 

 

Do Vašej pozornosti dávam  televízny prenos služieb Božích na Pamiatku reformácie (31.10.2020),  

 

teda v sobotu, ktorý bude v RTVS- Dvojka o 10.00. 


