
              Domáca pobožnosť na 5. nedeľu pôstnu -SMRTNÚ (29. 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 117 

4. Vypočujme si  spoločne  slová epištoly a aj evanjelia, ako ich máme napísané v Liste Židom 9,11-15 
    a v Evanjeliu podľa Jána 8,46-59: 

Žid 9, 11-15:  „Ale keď prišiel Kristus, Veľkňaz budúcich hodnôt, vošiel raz navždy do svätyne cez väčší a dokonalejší stánok, nie rukou  
                      urobený, to jest nie z tohto stvoreného sveta, ani nie s krvou kozlov a teliat, ale so svojou vlastnou krvou, a vydobyl večné  
                      vykúpenie. Lebo ak už krv kozlov a býkov a popol  jalovice, sypaný na poškvrnených, posväcuje k telesnej čistote: o čo viac krv  
                      Krista, ktorý  mocou večného Ducha samého seba obetoval Bohu v bezchybnú obeť, očistí nám svedomie od mŕtvych  
                      skutkov, aby sme slúžili živému Bohu. Preto je prostredníkom novej zmluvy, aby Jeho smrťou, smerujúcou k vykúpeniu  
                      z priestupkov, spáchaných za prvej zmluvy, prijali povolaní zasľúbenie večného dedičstva.“ 
J8,46-59: „Kto z vás ma usvedčí z hriechu? A keď pravdu hovorím, prečo mi neveríte? Kto je z Boha, počúva Božie slová; vy preto nepočúvate,  
                  lebo nie ste z Boha.“ Židia mu povedali: Či nehovoríme dobre, že si Samaritán a démonom posadnutý? Ježiš odpovedal: Ja nie som  
                  posadnutý , ale ctím si Otca. Vy ma však zneucťujete. Ja nehľadám svoju slávu; jesto, kto ju hľadá a kto súdi. Veru, veru vám  
                  hovorím: Ak niekto zachováva  moje slová, neokúsi smrť naveky. Povedali mu Židia: Teraz sme poznali, že si posadnutý. Abrahám  
                 umrel, i proroci, a Ty hovoríš: Kto zachováva moje slová, neokúsi smrť naveky. Či si Ty väčší ako náš otec Abrahám, ktorý umrel?  
                 I proroci umreli; kým sa robíš? Ježiš odpovedal: Ak sám seba oslavujem, moja sláva za nič nestojí. Oslavuje ma môj Otec, o ktorom  
                 vy  hovoríte, že je vaším Bohom. Vy ste Ho však nepoznali, ale ja Ho poznám; a keby som riekol, že Ho nepoznám, bol by som  
                 luhárom vám podobným; ale ja zachovávam Jeho slovo. Váš otec Abrahám sa veselil, že uvidí môj deň; i videl a radoval sa. Povedali 
                 Mu Židia: Päťdesiat rokov ešte nemáš, a Abraháma že si videl? Ježiš im riekol: Veru, veru, hovorím vám: Skôr, ako bol Abrahám, ja 
                 som. I zdvihli kamene, aby hádzali na Neho. Ježiš sa však ukryl a prejdúc pomedzi nich, vyšiel z chrámu.“           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 105 

7. Zamyslenie nad Božím slovom (R 3,23 a 7,24- 25a) 

                          Pomodlime sa:  Keď skúšky žitia obkľúčia nás- 
                                                    A deň stane sa nocou- 
                                                    Buď, Kriste, Pomocník a Záchranca náš, 
                                                    nemeškaj prísť k nám s pomocou.   Amen. 

   „Všetci totiž zhrešili a nemajú slávy Božej.          
     Biedny ja človek! Kto ma vytrhne z tohto tela smrti?  Ale vďaka Bohu skrze Ježiša Krista, nášho Pána.“ 

             Milé sestry, milí bratia, milé deti , milí mladí priatelia! 

       Určite každého človeka potešila  nedávna výzva na zastavenie bojov a vojnových konfliktov, ktorú sme 
v médiách zachytili. Niekde túto výzvu rešpektujú , niekde však nie. Prečo musí ľudstvo čakať až na takúto 
celý svet zasahujúcu chorobu? Prečo sa tak  nemôže stať aj vtedy, keď nás nesužuje pandémia? 
        Apoštol Pavol nám ponúka jasnú a pravdivú odpoveď: „Všetci totiž zhrešili a nemajú slávy Božej.“ 
Áno, je ešte iná pandémia, ktorá zasahuje všetkých ľudí. Neexistuje ani jeden človek, ktorý by sa mohol 
tejto pandémii vyhnúť. Tou pandémiou je hriech. Postihuje každého.  



        Práve v čase, kedy je na vrchole technický pokrok, blahobyt, ale, žiaľ, aj morálny úpadok, prichádza 
niečo, čo nás zastavuje. To niečo nás núti premýšľať nad životom, nad jeho zmyslom. Môžeme povedať, že 
práve koronavírus nám nastavuje zrkadlo a núti nás premýšľať nad skutočnými hodnotami života, nad tým, 
aké sú, ale aj aké by mali byť naše priority. 
         Ozaj, aké sú v skutočnosti naše priority? Skúsme nad tým každý jeden popremýšľať. Čo vlastne 
hľadám? Aké sú moje túžby? Aký je spôsob môjho života? Naháňanie sa, nestíhanie? Nachádzam si čas na 
svoju rodinu, na rozhovory? Alebo som stále v jednom kolotoči?  Čo je pre mňa dôležité? Pri tejto sonde do 
svojej mysle možno aj nám napadnú slová apoštola Pavla- „biedny ja človek! Kto ma vytrhne z tohto tela 
smrti?“ 
Áno, mysľou nám môžu blúdiť podobné otázky a nejeden si môže povedať: Smer môjho života naozaj nie je 
dobrý. Za čím sa to vlastne naháňam? Čomu otročím? Ako to môžem zmeniť? 
       Tá pomoc tu je a určite nepochádza z nás. Tá pomoc musí prísť jedine zhora- jedine od Boha. Pavol 
píše: „Vďaka Bohu skrze Ježiša Krista, nášho Pána.“ 
Ak zostávame len pri vianočnej radosti z narodenia Božieho Syna, tak sme naozaj biedni ľudia. Ak sa totiž 
neposunieme vpred a nepremýšľame nad posolstvom Pôstu a Veľkej noci, nad posolstvom utrpenia Pána 
Ježiša, stráca sa nám skutočná Pravda a Láska z obzoru. Ten, ktorý sa pre nás narodil, totiž neprišiel len tak 
samoúčelne. Prišiel, aby dobrovoľne vydal svoj život za nás ako obeť zmierenia za naše hriechy. On je Ten, 
ktorý ako jediný môže poraziť pandémiu hriechu v nás. Každý, kto príjme posolstvo tejto večnej Pravdy 
a Lásky stelesnenej v Pánovi Ježišovi, prežije vnútorné uzdravenie z tejto duchovnej pandémie. 
         Evanjelista Ján hovorí: „Lebo neposlal Boh  Syna na svet, aby odsúdil svet, ale aby ho spasil.“ 
Veríš tomu, milý priateľ, milá sestra, milý brat? Odpoveď je v tvojich rukách.                                 Amen.  

Pomodlime sa:  
Drahý  Pane, ďakujeme Ti za Tvoju lásku, ďakujeme Ti za Tvoju prítomnosť a starostlivosť  o nás aj 
v týchto ťažkých časoch. Ďakujeme, že máme Spasiteľa, ktorému nie je utrpenie vzdialené. Ďakujeme, že 
chápeš naše obavy  o naše rodiny, o našu krajinu, ale aj o celý svet. 
Prosíme Ťa, Pane, pomôž nám. Posilňuj všetkých, ktorí stratili svojich blízkych, v nádeji a vo viere. Chráň 
lekárov, všetkých zdravotných pracovníkov, hasičov, policajtov i vojakov. Posilňuj ich, kdekoľvek vo svete 
sa nachádzajú. Uzdravuj všetkých chorých, dávaj múdre rozhodnutia všetkým vládam a upriamuj naše 
mysle na skutočné- večné hodnoty života. 
Odpusť nám, že sa nám neraz páči žiť spôsobom života, ktorý Teba zarmucuje. Zmiluj sa nad nami a maj 
nás aj naďalej vo svojich rukách. Amen. 

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

6. Pieseň ES 647 
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, 

 dnešnú pobožnosť – keďže je Smrtná nedeľa- si môžete spraviť aj s použitím Pašií- s ich čítaním a spevom  
 piesní. Cíťte sa slobodní pri   tomto rozhodnutí.  



                Prajem Vám hojné Božie požehnanie , Božiu ochranu a Boží pokoj pre každodenný  život! 

                                                                                                            S úctou Vaša farárka 

                             


