
                                     Domáca pobožnosť na 3. adventnú nedeľu  

                                                       (13. december 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 13 

 

4. Vypočujme si  spoločne  slová epištoly  a evanjelia, ako ich máme napísané v Prvom liste Korintským  

    4,1-5  a v Evanjeliu podľa Matúša 11,2-10: 

 
1Kor4,1-5: „Tak zmýšľaj o nás každý ako o služobníkoch Kristových a o šafároch tajomstiev Božích. Od  šafárov sa vyžaduje, aby každý bol  

                     verný. Ale mne najmenej záleží na tom, či ma vy súdite, alebo akýkoľvek ľudský súd, ani sám sa nesúdim. Lebo ničoho nie som si  

                     vedomý, ale nie v tom je moje ospravedlnenie; ale Pán je Ten, ktorý ma súdi. Preto nič nesúďte predčasne, dokiaľ nepríde Pán,  

                     ktorý osvieti to, čo je vo tme skryté, a zjaví úmysly sŕdc, a vtedy každý dostane pochvalu od Boha.“ 

Mt 11, 2-10: „Keď Ján v žalári počul o skutkoch Kristových, poslal k Nemu svojich učeníkov, aby sa Ho spýtali: Či si Ty ten, čo má prísť, 

                       a či iného čakať? Ježiš im odpovedal: Choďte a oznámte Jánovi, čo počúvate a čo vidíte: slepí vidia, chromí chodia, malomocní sa  

                       čistia, hluchí čujú, mŕtvi vstávajú a chudobným zvestuje sa evanjelium. Blahoslavený, kto by sa nepohoršil na mne. 

                      Keď (poslovia) odišli, začal Ježiš hovoriť zástupom o Jánovi: Čo ste vyšli vidieť na púšť? Či trstinu, ktorú vietor sem tam kolíše? 

                       Alebo čo ste vyšli vidieť? Človeka, oblečeného do mäkkého rúcha? Ajhľa tí, čo mäkké rúcho nosia, bývajú v kráľovských  

                       domoch. Čo ste teda vyšli? Či vidieť proroka? Áno, hovorím vám: omnoho viac ako proroka. Toto je ten, o ktorom je napísané: 

                       Ajhľa, posielam svojho posla pred Tebou a on Ti pripraví cestu.“ 

                                                                                                                                                                                                                  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 21 

 

7. Zamyslenie nad Božím slovom (Izaiáš 40,3.10a) 

 

     „Čuj, ktosi volá: Na púšti pripravujte cestu Hospodinovi, na stepi urovnávajte hradskú nášmu Bohu! 

      Ajhľa Hospodin, Pán prichádza s mocou, Jeho rameno zasahuje.“ 

                                                                                                                                                           Amen. 

 

Milé sestry, milí bratia, milí priatelia! 

 

 Dnešná nedeľa má tému: Pripravovateľ cesty Pánovi. Iste tušíme, že reč je o Jánovi 

Krstiteľovi, ktorý veľmi horlivo volal ľudí  k pokániu a  k návratu k Bohu. Upozorňoval na to, že sa   

približuje Božie kráľovstvo, ktoré prichádza v Ježišovi. Ján žil na púšti a celý svoj život zameral na Pána 

Boha a na horlivú službu. Boh si ho používal ako pripravovateľa cesty pre svojho Syna – Ježiša. 

           Napriek tomu, že Ján žil v púšti, jeho životné postoje, správanie aj slová  jednoznačne svedčili o tom, 

že jeho život bol zmysluplný  a že sa podobal oáze so životodarnou vodou. Zdrojom tej životodarnej vody 

bol Boh, ktorý si ho do tejto služby vybral ešte pred jeho narodením. Ján toto poslanie poctivo a horlivo 

napĺňal deň čo deň. Aj keď bol obklopený púšťou, vo svojom živote, v srdci a v mysli púšť rozhodne 

nemal. Prečo? Pretože sa spoliehal na Boha, úplne Mu dôveroval a nechal sa Ním viesť. 
                                Možno práve doba, ktorú žijeme, nám pripomína púšť. Nemôžeme sa stretávať tak  ako 

v minulosti; nemôžeme žiť tak, ako sme roky žili a považovali sme to za samozrejmosť; cítime sa izolovaní; 

chýbajú nám objatia a prejavy ľudskosti. Svoj život prežívame v púšti obáv a strachu. Cítime únavu aj 

smútok. Ak však vidíme len túto púšť, nemôžeme zbadať oázu, na ktorej je životodarná voda. Ak sme 

ponorení len do svojich sklamaní a smútku  z tohto dlhotrvajúceho obdobia, nepozeráme sa hore a nevidíme 

Toho , ktorý nám chce dať nádej a chce nás zahrnúť svojou láskou, ktorú -pre svoju zameranosť na púšť –

nevidíme. Klesáme na duchu, lebo zabúdame na Toho, ktorý „prichádza s mocou“. Ján na Neho nezabúdal. 



Nevedel si svoj život predstaviť bez Boha. K tomuto Bohu, ktorého poznal a ktorému slúžil, volal ľudí 

svojej doby. Aj nám dnes hovorí: „Na púšti pripravujte cestu Hospodinovi!“  To znamená- aj keď sa teraz 

nachádzate  na púšti, pripravujte svoje srdcia a zameriavajte svoje životy na Pána! Nezabúdajte na Neho! 

Len tak môžete nájsť oázu, na ktorej je život. Jedine s Ním môžete žiť tak, aby sa váš život sám nestal 

púšťou. To je Jánov odkaz pre nás, stratených v púšti tohto sveta, v púšti dnešných dní. 

                        Ján pripravoval ľudské srdcia na príchod Spasiteľa, Mesiáša. Ako pripravujeme svoje srdce aj 

myseľ my? Advent je prípravnou dobou, v ktorej by sme mali pozorne skúmať samých seba vo svetle 

Božieho slova a pripravovať sa na príchod Pána Ježiša  v úprimnom pokání.  Robíme tak? Čo je nám v tejto  

neľahkej dobe blízke? Čomu venujeme svoj čas? Ježiš prišiel do tohto sveta, aby sa stal jedným z nás a aby 

nás mohol zachrániť, čo sa nedalo inak , len cestou utrpenia. Ani v dnešnej púšti nie sme odkázaní sami na 

seba, ale sa môžeme spoliehať na Toho, ktorý sám skúsil, čo je to bolesť, utrpenie, opustenosť 

a izolovanosť. Premýšľajme nad tým. 

                        Zároveň sa zamyslime nad nasledovným príbehom: “  Rodičia Elizabeth Browningovej 

nesúhlasili s tým, aby sa ich dcéra vydala za svojho snúbenca Roberta. Ich odpor bol taký veľký, že sa 

rozhodli zrieknuť sa vlastnej dcéry. Elizabeth takmer každý týždeň písala matke a otcovi listy plné lásky 

a prosila ich o zmierenie. Ani na jeden list však nedostala odpoveď. Po desiatich rokoch písania a posielania 

listov dostala Elizabeth poštou veľký balík. Keď ho otvorila , zachvátila  ju hrôza a hlboký žiaľ. V balíku 

boli všetky listy, ktoré poslala rodičom. Ani jeden nebol otvorený! Dnes patria tieto listy medzi skvosty 

klasickej anglickej literatúry. Keby boli jej rodičia otvorili a prečítali aspoň niektoré z nich, určite mohlo 

nastať zmierenie. Biblia je Boží list adresovaný nám. Boh nám v ňom ponúka zmierenie. Mali by sme ho 

často otvárať a pozorne čítať.“ 

                  Nebuďme ako títo rodičia, pretože sa naše životy stanú púšťou. Hľadajme Boha cez Jeho slovo, 

spoliehajme sa na Neho a úplne Mu dôverujme, ako to robil Ján Krstiteľ. Iba tak v púšti tohto sveta 

nestratíme životodarnú vodu. Iba tak sa budeme môcť- aj napriek okolnostiam- tešiť z príchodu Božieho 

Syna do tohto sveta. 

                                                                                                                                                               Amen.   

   

Pomodlime sa: Ďakujeme Ti, Bože, za život Jána Krstiteľa, za jeho službu. Ďakujeme , že jeho život bol  

                         zameraný  na Tvojho Syna- Pána Ježiša Krista. Ďakujeme, že jeho život nebol púšťou, aj  

                         keď v nej žil. Prosíme Ťa, odpusť nám, že nás akosi premáha púšť okolo nás. Odpusť nám,  

                        že zmalomyseľnievame. Pomôž nám, aby sme sa vnútorne pripravovali na príchod Tvojho  

                        Syna. Pomôž nám zamerať naše mysle na to, čo je podstatné pre večný život. Nauč nás viac  

                        Ti dôverovať a nechať sa Tebou viesť.  

                                                                                                                                                                   Amen.                                                                                                                                    

 

Teraz  sa spoločne pomodlime  modlitbu Pánovu: 

Otče náš, ktorý si v nebesiach... 

 

6. Pieseň ES  8 

 

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 3. adventnú nedeľu  v Božích dlaniach! 

 

. 

 

                                                                                                      S úctou 

                                                                                                                                            Vaša farárka 


