
                                  Domáca pobožnosť na 23. nedeľu po Svätej Trojici 
                                                       (15. 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 387 

4. Vypočujme si  spoločne  slová epištoly  a evanjelia, ako ich máme napísané v Druhom liste Tesalonickým  
    1,3-10  a v Evanjeliu podľa Matúša 25,31-46: 

2Tes 1,3-10: „Povinní sme, bratia, vždy ďakovať Bohu za vás, ako sa patrí, pretože vaša viera pekne narastá a vzájomná láska vás všetkých 
                        sa rozmáha, takže sa my sami vami chválime po Božích cirkevných zboroch pre vašu vytrvalosť a vernosť aj pri všetkých  
                        prenasledovaniach a súženiach, ktoré znášate. Ony sú dôkazom spravodlivého Božieho súdu, aby ste boli uznaní za hodných 
                        Božieho kráľovstva, za ktoré trpíte. Spravodlivé je totiž u Boha, aby tým, čo vás sužujú, odplatil súžením, a vám, sužovaným,  
                        spolu s nami odpočinutím, keď sa s anjelmi svojej moci v plameni ohňa zjaví Pán Ježiš z neba strestať tých, čo nepoznajú Boha  
                        a neposlúchajú evanjelium nášho Pána Ježiša. Dostanú trest: večné zahynutie od Pánovej tváre a od slávy Jeho moci, keď príde  
                        v ten deň, aby bol oslávený vo svojich svätých a obdivovaný vo všetkých veriacich, pretože ste uverili, o čom sme vám svedčili.“ 

Mt 25,31-46: „Keď Syn človeka príde vo svojej sláve a všetci anjeli s Ním, posadí sa vtedy na trón svojej slávy. I zhromaždia sa pred Neho 
                        všetky národy; a oddelí ich , ako pastier oddeľuje ovce od kozlov, a postaví si ovce sprava, kozlov však zľava. Vtedy povie Kráľ 
                        tým na pravici: Poďte, požehnaní môjho Otca, prijmite ako dedičstvo kráľovstvo, ktoré vám je pripravené od stvorenia sveta. 
                        Lebo hladný som bol, a dali ste mi jesť; bol som smädný, a dali ste mi piť; prišiel som ako cudzinec, a prijali ste ma; bol som  
                        nahý a zaodeli  ste ma; bol som nemocný a navštívili ste ma; bol som vo väzení a prišli ste ku mne. Odpovedali Mu spravodliví: 
                        Pane, kedy sme Ťa videli hladného, a nasýtili sme Ťa, alebo smädného , a napojili sme Ťa? A kedy sme Ťa videli ako cudzinca,  
                        a prijali sme Ťa? Alebo nahého, a zaodeli sme Ťa? A kedy sme Ťa videli chorého alebo vo väzení, a prišli sme k Tebe? Odpovie 
                        im Kráľ: Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.  
                       Potom povie aj tým na ľavici: Odíďte odo mňa, zlorečení, do večného ohňa, pripraveného diablovi a jeho anjelom. Lebo hladný 
                       som bol, a nedali ste mi jesť; bol som smädný, a nedali ste mi piť; prišiel som ako cudzinec, a neprijali ste ma; bol som nahý, 
                       a nezaodeli ste ma; bol som nemocný a vo väzení, a nenavštívili ste ma. Vtedy odvetia aj títo: Pane, kedy sme Ťa videli hladného 
                       alebo smädného, alebo ako cudzinca alebo nahého, alebo nemocného alebo vo väzení, a neposlúžili sme Ti? Vtedy odpovie im: 
                       Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste neurobili jednému z týchto najmenších, mne ste neurobili! I pôjdu títo do večného trápenia, 
                       ale spravodliví do večného života.“ 
                                                                                                                                                                                                                  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 690 

7. Zamyslenie nad Božím slovom (2 Kor 5,10) 

     „Všetci totiž musíme sa ukázať pred súdnou stolicou Kristovou, aby každý prijal dobré či zlé ako 
       odplatu za to, čo konal v tele, podľa toho, ako pracoval.“ 
                                                                                                                                                           Amen. 

Milé sestry, milí bratia, milí priatelia! 

     Skúsme sa pozorne zamyslieť nad nasledujúcim  skutočným príbehom: Pablo Ráez bol  
20-ročný  mladý muž , ktorý žil v Španielsku. Všetko sa v jeho živote zmenilo v roku 2015, keď mu 
diagnostikovali leukémiu. Bol odhodlaný poraziť ju. Po transplantácii kostnej drene a niekoľkých cykloch 
chemoterapie prešla leukémia skutočne do remisie. Žiaľ, onedlho sa vrátila a Pablo jej podľahol. Predtým 
však stihol spraviť niečo, čím sa stal inšpiráciou pre celý svet. Na svojom facebookovom a instagramovom 



konte začal šíriť kampaň pod názvom „miliónová výzva“. Jeho cieľom bolo- skôr, než zomrie- zvýšiť 
v Španielsku počet darcov kostnej drene z 230 000 na 1 milión. Napísal: “Žijeme v spoločnosti, v ktorej 
nezáleží na ničom inom, než na práci a peniazoch... Nikdy nie sme spokojní s tým, čo máme. Vždy chceme 
viac. Mali by sme žiť jednoduchšie... Začnime sa viac usmievať, začnime rozdávať viac objatí, začnime šíriť 
viac pokoja a mieru. Rozhodnime sa byť lepšími ľuďmi. Buďme životu vďační za ten drahocenný luxus, že 
sa ráno zobudíme, otvoríme oči a sme nažive.“ 
                     Tento jeho životný postoj môže byť inšpiráciou a zastavením sa aj pre nás. Za čím sa to stále aj 
my naháňame? Koľko nepodstatných vecí neraz riešime? Pre koho a pre čo na tomto svete žijeme?  Akú 
životnú stopu za sebou  nechávame?  
                 Slávny  ruský  spisovateľ Lev Nikolajevič Tolstoj zanechal tomuto svetu- medzi mnohými inými- 
aj túto krásnu myšlienku: “Keď  chceš robiť život lepším, buď pripravený svoj obetovať.“  
  Tým najdokonalejším  a ukážkovým príkladom  je pre nás Pán Ježiš. On svoj život obetoval pre nás, aby 
sme mohli večne žiť, aby sme nemuseli večne zahynúť. To je dar spásy, ktorý nám Boh zo svojej lásky 
a milosti dáva. Je to ten najvzácnejší dar, ktorý si nemôžeme nijako zaslúžiť, len ho s pokorou a úprimným 
pokáním prijať. A potom to má byť vidno na našom živote a s týmto  vzácnym darom sa máme deliť aj 
s druhými. Nemáme si ho nechávať len pre seba. 
          Predstavme si, že by sme niekomu dávali dar a ten človek by ho odmietol.  Ochudobnil  by seba  a 
odmietnutie daru  by bolo urážlivé  pre darcu. Bežne to v živote takto nerobíme. Väčšinou si vážime dávaný 
dar aj darcu. Smutné však je, že tak nefungujeme vo vzťahu k Bohu a ten najvzácnejší dar od nebeského 
Darcu neprijímame. A pritom je to najdôležitejšie rozhodnutie nášho života. Od toho závisí, ako obstojíme 
pred Sudcom živých aj mŕtvych. Božia milosť nám ten dar dáva a vierou ho prijímame ,alebo v nevere 
neprijímame. Také sú potom aj naše životné postoje  a činy.   
             Dnešná predposledná nedeľa cirkevného roka má tému: O poslednom súde. K nemu a o ňom 
hovoria aj slová apoštola Pavla z Druhého listu Korintským. Premýšľajme nad tým, kam smerujeme a kde 
budeme tráviť večnosť. Prijímajme Božiu milosť, Boží dar spásy s otvoreným srdcom. Nezmeškajme túto 
príležitosť. 
                                                                                                                                                               Amen.   
   
Pomodlime sa: Drahý Bože, ďakujeme Ti za to, že nám ponúkaš ten najvzácnejší dar- svoju milosť a spásu. 
 Odpusť nám, že svoje srdce a život neraz pred Tebou zatvárame. Prosíme Ťa, dotkni sa nás a meň nás. 
Pomôž nám urobiť to najdôležitejšie rozhodnutie svojho života, kým ešte máme čas. Veď od toho bude 
závisieť, ako obstojíme pred Tebou ako Sudcom živých a mŕtvych. Daj , aby sme mohli počuť slová: Poďte, 
požehnaní môjho Otca, prijmite ako  dedičstvo  kráľovstvo, ktoré vám je pripravené od stvorenia sveta. 
Zmiluj sa nad nami.                                                                                                                              Amen.                                                                                                                                    

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

6. Pieseň ES 315 

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  veľa síl do toho najdôležitejšieho  životného rozhodnutia. Nech je Jeho požehnanie  a pokoj so 
všetkými Vami! Teším sa na osobné stretnutie na službách Božích na budúcu nedeľu. 

                                                                                                      S úctou 
                                                                                                                                            Vaša farárka 


