
                       Domáca pobožnosť na 3. nedeľu po Veľkej noci (3. máj 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 144 

4. Vypočujme si  spoločne  slová epištoly a aj evanjelia, ako ich máme napísané v Prvom liste Petra 2,11-17 
    a v Evanjelium  podľa  Jána 16,16-22: 

1Pt2,11-17:  „Milovaní, napomínam vás ako cudzincov a hostí, aby ste sa zdržiavali telesných žiadostí, ktoré bojujú proti duši. Vaše správanie  
                      medzi pohanmi nech je vzorné, aby- vidiac vaše dobré skutky- oslavovali Boha v deň navštívenia pre to, pre čo vás (teraz)  
                      ohovárajú ako zločincov. Poddaní buďte kvôli Pánovi každému ľudskému zriadeniu, či už kráľovi ako najvyššiemu, alebo  
                      vladárom, ktorých On posiela trestať všetkých, čo zle robia a chváliť tých, čo dobre robia. Lebo to je vôľa Božia, aby ste dobre  
                      robiac, umlčali  nerozumnosť nevedomých ľudí ako slobodní, ktorým sloboda nie je zásterkou zlosti, ale ako Boží služobníci! 
                     Všetkých si uctite, bratstvo milujte, Boha sa bojte, kráľa ctite!“ 

J16,16-22: „Máličko, a neuvidíte ma; zase máličko, a uvidíte ma. Hovorili si niektorí z Jeho učeníkov: Čo je to, že nám hovorí: Máličko,  
                  a neuvidíte ma, a zase máličko, a uvidíte ma? a: Idem k Otcovi? Hovorili si teda: Čo je to, že hovorí: Máličko? Nevieme, čo hovorí. 
                  Ježiš zbadal, že sa Ho chcú spýtať, a riekol im: O tom sa hádate medzi sebou, že som povedal máličko, a neuvidíte ma, a zase  
                  máličko, a uvidíte ma? Veru, veru vám hovorím: Vy budete plakať a nariekať, ale svet sa bude radovať; vy budete zarmútení, ale váš  
                 zármutok  sa premení  na radosť. Žena, keď rodí , má zármutok, pretože  prišla jej hodina. Ale keď porodila dieťa, nespomína viac na  
                 úzkosť pre radosť, že sa človek narodil na svet.“                                                                                                                            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 629 

7. Zamyslenie nad Božím slovom ( Ž 66,1-2a.5.) 
                            Pomodlime sa: Otče Večný, Milovaný, buď naveky Požehnaný, 
                                                     že si vzkriesil svojho Syna, by bol vždy i v kríži s nami,- 
                                                     Buď Požehnaný za Nádej, v ktorej sa tu radujeme, 
                                                     že cieľ viery- Večnú spásu- Tam pri Tebe dosiahneme. Amen 
              

  „Zvučne plesaj Bohu, celá zem, ospevujte slávu Jeho mena; poďte a pozrite sa na skutky Božie, 
     úžasný je vo svojom konaní voči ľuďom .“                                                                                   Amen . 
                                                    

Milé sestry, milí bratia! 

                     Dnešná nedeľa má latinský názov Jubilate= Oslavujte! Je toho mnoho , za čo máme Pána Boha 
oslavovať a byť Mu vďační. Vďačnosť a uvedomenie si toho, čo pre nás Pán Boh robí, je tým správnym 
východiskom a základom pre  Jeho oslavu. Môžeme povedať, že človek je len vtedy schopný oslavovať 
Pána Boha, ak  k Nemu cíti vďačnosť za všetko, čo od Neho nezaslúžene prijíma.  
                   Všetko, čo v živote máme, je dar od Pána Boha. Požehnaný je každý človek, ktorý si uvedomuje 
svoju závislosť od Neho. Táto závislosť  totiž človeka neničí, ako to robia iné závislosti. Táto závislosť nás 



ako jediná robí silnejšími a odolnejšími voči akejkoľvek nepriazni, robí z nás ľudí vďačných za všetky 
dobrodenia a učí nás vnímať svoj život Božími očami, učí nás prežívať svoj život v slobode Božích detí. 
To je práve  ten životný paradox, že vnútorne slobodnými ľuďmi môžeme byť len vtedy, ak sme závislí od 
Darcu všetkých dobrých darov. Ak to tak v našom živote nie je, bývame  väčšinou  otrokmi vecí, ale aj 
otrokmi svojho silného ja, otrokmi človeka. Vtedy sme príliš na seba zameraní, neschopní vidieť a prijímať 
úžasné Božie činy a neochotní ďakovať  za všetko , čo nám dáva. 
                 27.apríla 1988 letelo lietadlo spoločnosti Aloha- Airlines 243 s 90 cestujúcimi a päťčlennou 
posádkou do Honolulu na Havaji. Keď dosiahlo letovú výšku  vyše 7 000 metrov, začal sa v hornej polovici 
kabíny ozývať praskot. O niekoľko minút sa uvoľnila časť prikrytia kabín. Mnohí pasažieri kričali 
v smrteľnej úzkosti. Niektorí volali k Bohu, v ktorého až dovtedy neverili. 
O desať minút neskôr sa stal zázrak. Pilotovi Róbertovi Schornstheimerovi sa podarilo núdzovo pristáť na 
letisku ostrova Maui. Cestujúci sa s nekonečnou úľavou objímali. Niektorí plakali od radosti, iní volali: “To 
sme mali šťastie!“  Zvláštna vec- už nikto nemyslel na Boha!  - A predsa! Pilot na tlačovej konferencii vydal 
takéto svedectvo:“ Božia ruka viedla lietadlo.“ 
             Takí sú ľudia. Keď sú v úzkych, často volajú  k Bohu. Keď potom všetko dobre dopadne, potom  
hovoria o šťastí a zabúdajú na Pána Boha, ktorý im pomohol. Keď však príde nejaká katastrofa, je práve On 
okamžite obviňovaný:“ Ako Boh mohol dopustiť niečo také?“ 
            Pilot povedal: “Božia ruka viedla lietadlo.“ Tým vyjadril jasne, že si nerobí zásluhu na pristátí, ale 
vzdal česť Bohu, ktorý spôsobil, že sa mu podarilo pristáť. Svojimi slovami vydal podobné svedectvo ako 
žalmista: “Zvučne plesaj Bohu, celá zem, ospevujte slávu Jeho mena; poďte a pozrite sa na skutky Božie, 
úžasný je vo svojom konaní voči ľuďom.“ 
             Izraelský národ bol za mnohé vďačný Pánu Bohu, mnoho dobrého pre nich učinil. Ako je to s nami? 
Sme my vďační Pánu Bohu  za všetko, čo pre nás robí? V tomto  veľkonočnom období máme byť vďační 
a máme Ho oslavovať predovšetkým za to, čo urobil pre našu záchranu. Poslal svojho Syna Ježiša Krista, 
aby sa za nás  obetoval na golgotskom kríži. Vzkriesil Ho z mŕtvych, aby  nám dal nádej večného života, 
aby nám dal vieru, že ako Ježiš  žije , budeme žiť aj my.  Stane sa tak v našom živote vtedy, keď úprimne 
oľutujeme všetky svoje hriechy, keď Ho pozveme  do svojho života a s vďačnosťou prijmeme tieto dary 
spásy. Našli sme už  v živote tieto dôvody pre Jeho oslavu? 
                                                                                                                                                                Amen.  
Pomodlime sa:  Pane, ďakujeme Ti za to množstvo dôvodov pre Tvoju oslavu. Ďakujeme Ti za mnohé dary , 
ktoré nám dávaš. Uč nás byť za ne vďační. Dokázal si nám svoju lásku, keď si pre našu záchranu  poslal 
svojho Syna. Si úžasný vo svojom konaní voči nám, ľuďom. Odpusť nám, prosíme, že si neraz nevážime  to, 
čo pre nás robíš, že sme Ti málo vďační. Pomôž nám, prosíme, obnov náš vzťah s Tebou. Dotýkaj sa našich 
sŕdc a myslí. Vstúp do nášho života. 
                                                                                                                                                            Amen. 

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

6. Pieseň ES 146 
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 povzbudí a  posilní  v oslavovaní Pána Boha a Jeho skutkov, v prežívaní 
vďačnosti za všetko, čo pre nás robí! 

                                                                                        S úctou 

                                                                                                                                     Vaša farárka


