
                       Domáca pobožnosť na 4. nedeľu pôstnu (22. marec 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 86 

 

4. Vypočujme si  spoločne  slová epištoly a aj evanjelia, ako ich máme napísané v Liste Rímskym 5,1-11 

    a v Evanjeliu podľa Jána 6,1-15: 

 
R5, 1-11:  „A tak ospravedlnení z viery máme pokoj s Bohom skrze svojho Pána Ježiša Krista. Skrze Neho dostal sa nám vierou aj prístup 

               k milosti, v ktorej stojíme. A chválime sa nádejou slávy Božej. No nielen to, ale sa chválime aj súženiami, lebo vieme, že súženie 

               vedie k vytrvalosti, vytrvalosť k osvedčenosti,  osvedčenosť  k nádeji. A nádej nezahanbuje, lebo láska Božia je nám rozliata v srdciach 

               skrze Ducha Svätého, ktorý je nám daný. Veď Kristus, keď sme ešte boli slabí, v určený čas umrel za bezbožných. Lebo za  

               spravodlivého sotvakto umrie, aj keď sa za dobrého azda niekto umrieť odhodlá. Ale Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus 

               umrel za nás, keď sme boli ešte hriešni. O čo skorej budeme teda zachránení od hnevu skrze Neho, keď sme teraz ospravedlnení Jeho 

               krvou?! Lebo ak sme boli zmierení s Bohom smrťou Jeho Syna už vtedy, keď sme boli nepriatelia, o čo skorej budeme zachránení Jeho  

               životom, keď sme zmierení?! Nielen to, ale aj  chválime sa Bohom skrze svojho Pána Ježiša Krista, skrze ktorého sme teraz došli  

               zmierenia.“ 

J6,1-15: Potom odišiel Ježiš na druhú stranu galilejského mora Tiberiadského a nasledoval Ho veľký zástup, lebo videli znamenia, ktoré činil na 

               nemocných. Ježiš vystúpil na vrch a tam sa posadil so svojimi učeníkmi. A blízko bola Veľká noc, slávnosť židovská. Keď teda Ježiš  

               pozdvihol oči a videl, že veľký zástup prichádza k Nemu, riekol Filipovi: Kde nakúpime chleba, aby sa títo najedli? Ale to povedal len 

               preto, aby ho skúšal; lebo sám vedel, čo urobí. Odpovedal Mu Filip: Za dvesto denárov chleba im nestačí, aby sa aspoň máličko dostalo 

               každému. Povedal Mu jeden z učeníkov, Ondrej, brat Šimona Petra: Je tu chlapec, ktorý má päť jačmenných chlebov a dve rybičky; ale 

               čo je to pre toľkých? I rozkázal Ježiš: Usaďte ľudí. A bolo tam mnoho trávy. Posadilo sa teda mužov okolo päťtisíc. Nato Ježiš vzal  

               chleby, dobrorečil Bohu a rozdával sediacim, podobne aj z rybičiek, koľko chceli. Keď sa nasýtili , povedal učeníkom: Pozbierajte  

               nalámané zvyšky, aby nič nevyšlo nazmar. Pozbierali ich teda a nalámané zvyšky, ktoré po jediacich zvýšili z piatich jačmenných  

               chlebov, naplnili dvanásť košov. Ľudia však, vidiac znamenie, ktoré učinil, hovorili: Je to naozaj prorok, ktorý mal prísť na svet. 

               Preto Ježiš, keď poznal, že chcú prísť a zmocniť sa Ho, aby Ho urobili kráľom, utiahol sa zase na vrch do samoty.“       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 97 

 

7. Zamyslenie nad Božím slovom (R 8,28) 

 

 „A my vieme, že milujúcim Boha, povolaným podľa rady (Božej), všetky veci slúžia na dobro.“ 

 

Milí bratia a sestry! 

 

                        V jednom z mnohých kalendárov, ktoré používajú inšpiratívne citáty  na každý deň, je 

napísaná aj takáto pravdivá myšlienka: „ Otroci dneška nie sú poháňaní bičmi, ale termínmi v kalendári.“                     

Takto nejako sa u nás, ale aj v celej Európe a vo svete už poriadne dlho žilo. Naháňali sme sa za matériou, 

snažili sa stíhať termíny, nezamýšľali sme sa hlbšie nad mnohými hodnotami života, neraz sme aj život sám 

a všetko , čo s ním súvisí, brali ako samozrejmosť. Až nás v tomto neustálom kolotoči musel vyrušiť 

a zastaviť nový vírus, ktorý nepozná nijaké hranice a prechádza naprieč kontinentmi.  

 

A čo človek? Uznáva vôbec   človek nejaké hranice? Nežije akýsi bezhraničný a ničím neohraničený život? 

A nemyslíme tým možnosť veľmi rýchleho a pohodlného leteckého presunu na druhý koniec sveta 

v priebehu 24 hodín. Máme na mysli niečo úplne iné. Neraz žijeme s prevrátenými hodnotami- povedané 

izaiášovsky- dobro je považované za zlo a zlo za dobro, tmu  človek  považuje za svetlo a svetlo za tmu, 

trpké za sladké a sladké za trpké. (Izaiáš 5,20) Z takéhoto myšlienkového chaosu, z ľahostajnosti voči 

hľadaniu  zmyslu všetkého a z rýchleho prúdu utekajúceho času nás  niečo predsa len zastavilo. Nastavilo 



nám zároveň zrkadlo o našej veľkej krehkosti. O krehkosti ľudského bytia. O našej ohraničenosti, ktorú sa 

snažíme stále ignorovať. 

       Pôst v roku 2020 je úplne iný. Počas predchádzajúcich rokov  sme ho prežívali v dobrovoľnom 

obmedzovaní sa, teraz je tu mnoho nedobrovoľných  obmedzení. No všetky sú pre naše dobro. Chcú nás 

chrániť. Aj pôstna prípravná doba nás chce chrániť – pred príliš veľkým ľudským egom, pred prílišným 

sústredením sa na nepodstatné. Aj cez túto ťažkú skúšku chce upriamiť náš pohľad na Toho, ktorý preto, aby 

sme nestratili večné hodnoty, obetoval svoj život. Chce  nás urobiť vnímavými voči Pravde a Láske. Chce 

nás posilniť vo viere aj nádeji. Ježiš sám zažil mnoho bolesti a súženia, nemáme v Ňom Spasiteľa, ktorému 

by bola ľudská bolesť vzdialená. 

       Neraz si medzi sebou hovoríme slová, že všetko zlé je na niečo dobré. Zdá sa, že aj takéto trápenie nás 

môže posilniť. Môže nás zastaviť v našom naháňaní sa za vetrom pominuteľnosti a nestálosti. Môže sa 

dotknúť nášho srdca aj mysle v tej najhlbšej podstate bytia- v hľadaní Toho, ktorý sa človeku 21. storočia  

akosi stratil z obzoru a Ktorého sa ľudstvo snaží vytesniť do krajiny zabudnutia. Boh sa nám prihovára 

rôznymi spôsobmi. Na každom Mu záleží, pre každého sa z lásky obetoval, na nikoho nezabúda. 

Nezabúdajme na Neho my. Nezabudnime  tiež, že „milujúcim Boha, povolaným podľa rady (Božej), všetky 

veci slúžia na dobro.“ 

Na záver mi dovoľte podeliť sa s Vami s aktuálnymi slovami neznámeho autora, ktoré sa mi viacerými 

cestami dostali do rúk: 
Ľudstvo dostalo presne takú chorobu, akú potrebovalo: 

Prestávali sme si vážiť zdravie, a preto sme dostali takú chorobu, aby sme si uvedomili, že na ňom úplne najviac 

záleží. 

Prestávali sme si vážiť prírodu, a preto sme dostali takú chorobu, aby bol pobyt v nej pre nás taký vzácny. 

Prestali sme vedieť fungovať v rodinách, a preto nás táto choroba zavrela do našich domovov, aby sme sa ako rodina 

opäť naučili fungovať. 

Prestávali sme si vážiť starých a chorých, a preto sme dostali túto chorobu, aby sme si pripomenuli, akí sú zraniteľní. 

Prestávali sme si vážiť zdravotníkov a lekárnikov, aby sme zistili, akí sú nepostrádateľní. 

Prestávali sme mať úctu voči učiteľom, a preto nám táto choroba zavrela školy, aby si to rodičia mohli sami vyskúšať. 

Mysleli sme si, že si môžeme kúpiť všetko, byť kdekoľvek a s kýmkoľvek chceme, a preto sme dostali takúto chorobu, 

aby sme si uvedomili, že to všetko nie je samozrejmosť. 

Mamona nás opantala, voľný čas sme trávili v nákupných centrách, preto nám ich táto choroba zavrela, aby sme 

pochopili, že šťastie si nemôžeme kúpiť. 

Zameriavali sme veľa pozornosti na náš vzhľad a výzor a porovnávali sa, preto nám táto choroba zakryla tváre, aby 

sme pochopili, že tam netkvie naša krása. 

Mysleli sme si, že sme pánmi na tejto zemi, a preto sme dostali túto chorobu, aby nás niečo miniatúrne, čo ani 

nevidno, dokázalo skrotiť, dať nám príučku a trochu pokory. 

Táto choroba nám veľa berie, ale zároveň nám dáva možnosť tak veľmi veľa sa toho naučiť a pochopiť, čo je v živote  

najdôležitejšie. Dostali sme chorobu ušitú na mieru...  Asi sme ju ako ľudstvo naozaj potrebovali. 

                                                                                                                                                                   Amen.  

 

Pomodlime sa:  

 Pane Ježiši, ďakujeme Ti, že Ty vieš o každom jednom z nás, nikto nie je zabudnutý. Ty sám si prežíval 

mnohé trápenia, trpel si a z lásky k nám si umrel za nás, aby si nás zmieril s nebeským Otcom. Prosíme Ťa, 

veď nás svojím Svätým Duchom, aby sme  boli aj v tomto úplne inom období pôstu  zameraní na Teba a na 

skutočné hodnoty života. Prosíme Ťa, pomôž nám vo viere v Teba a opierajúc sa o Tvoju lásku prejsť aj cez 

toto ťažké obdobie skúšky. Len Ty nás môžeš posilniť, len Ty nám môžeš pomôcť, Len Ty môžeš skutočne 

zachrániť svet. Pane, zmiluj sa nad nami a daj sa nám nájsť. Amen. 

 

Teraz  sa spoločne pomodlime  modlitbu Pánovu: 

Otče náš, ktorý si v nebesiach... 

 

6. Pieseň ES 652 

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. 


