
                       Domáca pobožnosť na 4. nedeľu  po Veľkej noci (10. máj 2020) 
                                                               Deň matiek 

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 374 

4. Vypočujme si  spoločne  slová epištoly a aj evanjelia, ako ich máme napísané v Liste Efezským 6,1-4 
    a v Evanjelium  podľa  Jána 19,26-27: 

Ef 6,1-4:  „Dietky, poslúchajte si rodičov v Pánu, lebo to je spravodlivé. Cti si otca a matku- to je prvé prikázanie  so zasľúbením,  - 
                  aby sa ti dobre vodilo a aby si dlho žil na zemi. A vy, otcovia, nedráždite si dietky, ale ich vychovávajte v kázni a napomínaní  
                  Pánovom.“ 

J19,26-27: „ Keď Ježiš uzrel matku a vedľa nej stáť učeníka, ktorého miloval, riekol matke: Žena ,ajhľa tvoj syn! Potom riekol učeníkovi:  
                   Ajhľa, tvoja matka! A od tej  hodiny prijal ju učeník k sebe.“     
                                                                                                                                                                                                                 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 613 

7. Zamyslenie nad Božím slovom ( Ž 119,89-90a.105.) 
                            Pomodlime sa: Tvoje prikázania poznať, Tvoju svätú vôľu plniť, 
                                                     pomáhaj nám, Hospodine. Amen 
              
  „ Hospodine, naveky pevne stojí v nebesiach Tvoje slovo. Z rodu na rod je Tvoja pravda; 
     Sviecou mojim nohám je Tvoje slovo a svetlom mojim chodníkom.“    
                                                                                                                                                         Amen . 
                                                  

Milé deti, milí rodičia, starí rodičia, milé sestry, milí bratia! 

 Dovoľte mi začať príbehom zo života:  
Jedna mama si chcela so svojou osemročnou dcérkou preštudovať lekciu z krúžku biblického štúdia. Vzala 
si svoju Bibliu z písacieho stola a povedala: 
„Poď, Majka, spolu si to preštudujeme a potom sa zase môžeš ísť hrať.“ 
„Dobre, mami, ale prečítajme si to z dedkovej Biblie. Tá je oveľa zaujímavejšia ako tvoja.“ 
„Ale , Majka, veď tá je taká istá!“ 
„Neviem, mami. Myslím si, že dedkova je oveľa zaujímavejšia než tvoja. Veď z nej číta oveľa častejšie ako 
ty!“ 
              Nuž, milí rodičia, starí rodičia, milé deti, sestry a bratia, tento príbeh je veľmi výstižný a pravdivý. 
A pritom vôbec nehovorí len o nejakých vzdialených ľuďoch. Tento príbeh sa bytostne dotýka aj nás, našich 
rodín. Nastavuje nám zrkadlo, ako to neraz vyzerá aj medzi nami. Veď , ak sme k sebe úprimní, koľkí z nás 
nechajú Pána Boha , aby cez svoje slovo hovoril k nám, k našim rodinám? Koľkí z nás si každý deň čítajú 
Bibliu? Koľko Biblií je položených len niekde bokom od našich životov a vyzerajú veľmi nedotknuto od 
čias , kedy sme ich napr. pri konfirmácii dostali? 



             Žalmista v našich prečítaných slovách vyjadruje svoj postoj a vzťah k Božiemu slovu. Nazýva ho 
pravdou, ktorá sa má odovzdávať z pokolenia na pokolenie. Vyznáva, že Božie slovo je pevné a stále a je pre 
neho sviecou a svetlom. „Hospodine, naveky pevne stojí v nebesiach Tvoje slovo. Z rodu na rod je Tvoja 
pravda; Sviecou mojim nohám je Tvoje slovo a svetlo mojim chodníkom.“ 
Aké  je veľmi dôležité aj v našich rodinách, aby sme privádzali svoje deti, vnúčatá- ktoré nám Pán Boh 
zveril- k viere v Pána Boha, k láske a úcte k Nemu a k Jeho slovu. Je požehnaná rodina, v ktorej je Boh 
živým Bohom. Je požehnaný národ, ktorý zotrváva na pravdách Božieho slova. Božie slovo stojí pevne, je 
nemenné. Nemôžeme ho prekrúcať v snahe zapáčiť sa často populárnym ľudským názorom, ktoré sú  v 
skutočnosti v ostrom protiklade k Božiemu slovu. Božie slovo je pravda z rodu na rod, z generácie na 
generáciu. Odovzdávame ho však ďalšej generácii? Nie je neraz prikláňanie sa mladých dospelých ľudí 
k nebiblickým pravdám dôsledkom zlyhaní nás – ich rodičov? Dôsledkom toho, že sme zanedbávali 
budovanie vzťahu lásky k Pánu Bohu a Jeho slovu? 
      Žalmista náš pohľad usmerňuje na to, ako je to v jeho živote a ako by to malo byť aj v životoch našich 
rodín. “ Sviecou mojim nohám je Tvoje slovo a svetlo mojim chodníkom.“ Je Božie slovo tým  svetlom na 
chodníkoch nášho každodenného života? Nechávame sa Ním viesť? 
       Dnešná druhá májová nedeľa- Deň matiek- je vzácnou chvíľou zamyslenia sa nad tým, kam smerujú 
naše rodiny. Dnes sme predovšetkým vďační za naše drahé mamy,  ktoré nám Pán Boh dal a ktoré sa o nás 
s láskou starajú. Sme však vďační aj za našich otcov. Dnes vôbec cítime vďačnosť za rodičov- mamy 
a otcov, ktorí s láskou, ale aj slovom napomenutia vychovávajú svoje deti a odovzdávajú z rodu na rod 
pravdy Božieho slova do ich sŕdc a myslí. 
       Dnešná nedeľa- Deň matiek- kresťanskej rodiny nás pozýva aj v v dnešnej stále neľahkej situácii 
k vďačnosti za to, že ako rodiny sme mohli a aj môžeme tráviť spolu viac času, a tak si uvedomovať, akým 
darom sme navzájom jedni pre druhých- rodičia pre deti, ale aj deti pre rodičov. Vnímajme aj tieto dni 
a týždne, ktoré nám Pán Boh dal, ako vzácny dar na prehĺbenie nášho rodinného spoločenstva, ale aj vzácny 
dar prehĺbenia spoločenstva našich rodín s Pánom Bohom a Jeho slovom. Využijeme takto tento vzácny čas? 
                                                                                                                                                                  Amen.  
Pomodlime sa:  Pane Bože, dnes Ti ďakujeme Ti za naše drahé mamy, za našich drahých otcov. Ďakujeme 
Ti za našich rodičov, ale aj starých rodičov. Ďakujeme Ti , že sú predĺženými  rukami Teba- Tvojej lásky 
a starostlivosti o nás. Ďakujeme Ti aj za dar Tvojho slova, ktoré má moc meniť naše životy, životy našich 
rodín- detí aj rodičov. Ďakujeme Ti za dar našich detí, pomôž nám, aby sme ich k Tebe privádzali, pretože 
Ty si nám ich len zveril a zapožičal na určitý čas. Prosíme Ťa, odpusť nám, že neraz zanedbávame   Tvoje 
slovo v našich rodinách, že nevyužívame lepšie ten čas, ktorý si nám daroval. Ty sám  formuj skrze svoje 
slovo charakter  našich detí a pomôž nám, aby sme mohli byť v tejto službe lepšími nástrojmi v Tvojich 
rukách, než sme boli doteraz. Prosíme Ťa, nech sú srdcia a mysle rodín v našej krajine upriamené viac na 
Teba- na Tvoju lásku a Tvoje slovo. Vypočuj túto našu modlitbu, keď k Tebe ešte spoločne voláme slovami, 
ktoré nás naučil Tvoj milovaný Syn-   Otče náš, ktorý si v nebesiach...                                                Amen.                                                                        

6. Pieseň ES 649 
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 dnešná zvesť povzbudí a  posilní  v každodennom  čítaní Božieho slova a v úprimnom nasledovaní  



Pána Ježiša! Prajem Vám požehnanú  2.májovú nedeľu- Deň matiek! 

                                                                                        S úctou 

                                                                                                                                     Vaša farárka


