
                                  Domáca pobožnosť na 22. nedeľu po Svätej Trojici 

                                                       (8. november 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 377 

 

4. Vypočujme si  spoločne  slová epištoly  a evanjelia, ako ich máme napísané v Liste Rímskym 14,1-9 

     a v Evanjeliu podľa Matúša 24,15-28: 

 
R14,1-9: „Slabého vo viere sa ujímajte, (a) nie aby ste posudzovali jeho zmýšľanie. Jeden verí, že môže všetko jesť; slabý je len zeleninu. 

                 Kto je (všetko), nech nepohŕda tým, kto neje (všetko), a kto neje (všetko), nech nesúdi toho, čo (všetko)  je. Veď Boh ho prijal. 

                 Kto si ty, že súdiš cudzieho sluhu? On svojmu Pánovi stojí, alebo padá. Ale bude stáť, lebo Pán má moc udržať ho. 

                 Niekto súdi, že jeden deň je viac ako druhý; iný zas súdi, že všetky dni ( sú rovnaké). Len nech je každý  úplne presvedčený o svojom. 

                 Kto zachováva (niektorý) deň, Pánovi  ho zachováva, [ a kto nezachováva (niektorý ) deň, Pánovi  ho nezachováva]. A kto je 

                 (všetko), Pánovi je, lebo Bohu ďakuje; kto však neje (všetko), Pánovi neje , a tiež Bohu ďakuje. Nikto z nás totiž nežije sebe a nikto 

                 sebe neumiera. Lebo ak žijeme, Pánovi žijeme, ak umierame, Pánovi  umierame. A tak, či žijeme, či umierame, Pánovi sme. Veď 

                 práve na to Kristus umrel a ožil, aby panoval aj nad mŕtvymi, aj nad živými. 

 

Mt 24,15-28: „Preto, keď na mieste svätom uvidíte ohavnosť pustošenia, o ktorom hovoril prorok Daniel, kto čítaš, rozumej!- vtedy tí, čo budú  

                      v Judsku, nech utečú do vrchov; kto bude na dome, nech neschádza do domu, aby si niečo vzal; kto bude na poli, nech sa nevracia, 

                      aby si vzal plášť. Beda tehotným  ženám a tým, ktoré budú kojiť v tie dni. Modlite sa teda, aby ste nemuseli utekať v zime ani vo 

                      sviatočný deň. Lebo vtedy bude veľké súženie, akého nebolo od  počiatku sveta až doteraz a ani viac nebude. A keby tie dni neboli 

                      skrátené, nikto by sa nezachránil; ale pre vyvolených budú tie dni skrátené. Ak by vám vtedy  niekto povedal: Ajhľa, tu je Kristus;  

                      alebo: Tam je!- neverte! Lebo povstanú falošní proroci a budú robiť veľké znamenia a zázraky, aby zviedli, ak možno, aj 

                      vyvolených. Ajhľa , predpovedal som vám to. Preto, ak by vám povedali: Ajhľa, je na púšti, nevychádzajte! Ajhľa, je v komorách- 

                      neverte. Lebo ako blesk vychádza od východu a svieti  po  západ, tak bude príchod Syna človeka. Lebo kde bude mŕtvola, tam sa 

                      zhromaždia aj supy.“ 

                     

                                                                                                                                                                                                                  AMEN. 

 

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

     v trojjediného Pána Boha slovami Apoštolského vyznania: 

                                                     Verím v Boha Otca všemohúceho... 

6. Pieseň ES 272 

 

7. Zamyslenie nad Božím slovom (2Tim 2,1) 

 

     „Ty teda, syn môj, posilňuj sa milosťou, ktorá je v Kristovi Ježišovi.“  

                                                                                                                                                         Amen. 

 

Milé sestry, milí bratia, milí priatelia! 

 

                     Prečítané slová sú z posledného listu, ktorý napísal  apoštol Pavol. Nachádzal sa vo väzení 

 v Ríme v čase, kedy za cisára Nera boli kresťania kruto prenasledovaní.  Ak by sa dala vyjadriť jeho 

situácia, tak by to najlepšie vystihli slová, že stál zoči-voči smrti. Tento list, ktorého adresátom je mladý 

Timotej, je vlastne akýmsi testamentom vo veciach viery. Počas pôsobenia  na prvej misijnej ceste priviedol 

apoštol Pavol mladého Timoteja k viere v Krista. Už od detstva bol vyučovaný svojou mamou  aj babičkou 

v poznaní Písma, ktoré dnes poznáme ako Starú zmluvu. Dospelé kroky viery však  začal robiť pod 

duchovným vedením Pavla, ktorý ho nazýva „svojím synom“. Pavol si ho vybral za spolupracovníka a mal 

k nemu láskavý otcovský vzťah. Teraz , keď cíti, že sa blíži koniec jeho života, odovzdáva ešte to 

najdôležitejšie Timotejovi, aby ho posilnil vo viere, v zápasoch s ťažkosťami. 

                    Na Božom slove je vzácne práve to, že je nadčasové a živé. Oslovuje a zasahuje nielen 

Timoteja, ale aj nás. Ťažkosti sa nevyhýbali Timotejovi, nevyhýbali sa ani jednej generácii kresťanov a   



nevyhýbajú sa ani nám. Aj súčasná situácia to dokazuje. Ani Timotej, ani my však nemáme klesať na duchu, 

poddávať sa. Je prirodzené, že aj kresťan cíti únavu a vyčerpanosť. Práve preto si vždy znova a znova 

potrebuje uvedomiť, kde a u Koho má hľadať silu zvládať ťažkosti tak, aby raz mohol obstáť.  Tieto 

posledné rady a povzbudenie boli určené predovšetkým Timotejovi. Tieto rady sú však aktuálne aj pre nás 

dnes. Ak by sme chceli hľadať silu sami v sebe, aby sme sa vyrovnali so všetkými  ťažkosťami, nezvládli by 

sme to, vyčerpali by sme sa. Timotej aj my máme byť plne závislí od milosti, ktorá je v Ježišovi Kristovi. 

Ňou sa máme posilňovať, Jeho máme hľadať, Jeho máme prosiť o pomoc. Jedine s Ním nezoslabneme 

a nevyčerpáme sa, a to aj napriek okolnostiam. 

                        Znamenia konca času- to je téma dnešnej nedele. Minulé storočie prinieslo dva zničujúce  

celosvetové vojnové konflikty, ako aj pandémiu španielskej chrípky. Dvadsiate prvé storočie prinieslo na 

jeho začiatku šokujúci teroristický útok, ktorý sa stal začiatkom neutíchajúcej nenávisti, ktorej prejavy 

sledujeme aj vo Francúzsku či pri nedávnom útoku v neďalekej Viedni. Pred koncom prvého desaťročia 

prišla hospodárska kríza a o 10 rokov neskôr tu máme  novú pandémiu, ktorá nepozná hranice. Čo ešte 

prinesie toto storočie?  Ako dlho tu ešte bude svet, ako ho poznáme? To nikto z nás nevie. Čas, kedy príde 

Pán Ježiš druhýkrát do tohto sveta, pozná jedine Boh. V akom stave nás nájde? V akom stave nájde každého 

kresťana, kresťanstvo, ale aj každého človeka a celé ľudstvo? Rovnako, ako nepoznáme čas trvania nášho 

sveta, nepoznáme ani čas trvania nášho osobného sveta- teda nášho života. O to väčšiu zodpovednosť máme. 

O to viac potrebujeme Božiu  milosť, ktorá je v Ježišovi Kristovi. O to viac sa ňou potrebujeme posilňovať 

tak, ako to radí apoštol Pavol Timotejovi a aj nám. Naša sila nie je v nás , ale v Bohu. Potrebujeme sa 

k Nemu vrátiť, ak sme od Neho odišli. Nezabudneme na to? 

 

                                                                                                                                                               Amen.   

   

Pomodlime sa: Drahý Bože, ďakujeme Ti, že nemusíme byť vydaní napospas svojej domýšľavosti, že sami 

v sebe môžeme nájsť silu zvládať všetko. Práve, keď si naivne myslíme, že sme silní, sme v skutočnosti 

slabí. Odpusť nám, ak svoj život nestaviame na Tebe a nebudujeme s Tebou. Pomôž nám, prosíme- nech sa 

deje čokoľvek- nestrácať nádej a o to viac sa upriamiť na Tvoju stelesnenú milosť- na Pána Ježiša .  Pomôž 

nám, aby sme nestratili vieru, lásku a nádej. Pomôž nám nestratiť sa Ti. Pomôž nám  duchovne bdieť, aby 

sme mohli raz obstáť pred Tebou. Ďakujeme Ti za Tvoju milosť, nekonečnú lásku a trpezlivosť. Zachráň 

nás, prosíme.                                                                                                                                         Amen.                                                                                                                                    

 

Teraz  sa spoločne pomodlime  modlitbu Pánovu: 

Otče náš, ktorý si v nebesiach... 

 

6. Pieseň ES 273 

 

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 Boží pokoj, Jeho požehnanie a prítomnosť pre dnešný nedeľný deň, ale aj pre celý týždeň!  

 

                                                                                                      S úctou 

                                                                                                                                            Vaša farárka 

 


