
              Domáca pobožnosť na 6. nedeľu pôstnu -KVETNÚ (5. apríl 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 103 

 

4. Vypočujme si  spoločne  slová epištoly a aj evanjelia, ako ich máme napísané v Liste Filipským 2,5-11 

    a v Evanjeliu podľa Matúša 21,12-17: 

 
Fil 2, 5-11:  „Tak zmýšľajte medzi sebou, ako aj Ježiš Kristus, ktorý mal podobu Božiu a svoju rovnosť s Bohom nepokladal za lúpež, ale vzdal 

                       sa hodnosti, vzal na seba podobu služobníka, podobný sa stal ľuďom, a keď sa zjavil ako človek, ponížil sa a bol poslušný do  

                       smrti, a to až do smrti na kríži. Preto Ho aj Boh nadmieru  povýšil a dal Mu meno nad každé meno, aby  v Ježišovom mene 

                       pokľaklo každé koleno tých, čo sú na nebi aj na zemi, aj pod zemou, a každý jazyk aby na slávu Boha Otca vyznával, že Ježiš 

                       Kristus je Pán.“ 

Mt 21,12-17: „Potom Ježiš vošiel do chrámu, vyhnal všetkých, ktorí predávali a kupovali v chráme, peňazomencom  poprevracal stoly 

                        a predavačom holubíc lavice a riekol im: Napísané je: Dom môj bude sa volať domom modlitby, ale vy  robíte z neho peleš  

                        lotrov. Tu pristúpili k Nemu v chráme slepí, chromí a uzdravoval ich. A keď veľkňazi a zákonníci videli divy, ktoré činil, i deti,  

                        ktoré volali v chráme: Hosana Synovi Dávidovmu!- namrzeli sa a povedali Mu: Či počuješ, čo títo hovoria? Ježiš im odpovedal: 

                        Áno! Či ste nikdy nečítali: Z úst nemluvniatok a kojencov pripravil si si chválu? Nato ich opustil, odišiel z mesta do Betánie  

                         a tam prenocoval.“                                                                                                                                                                   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 98 

 

7. Zamyslenie nad Božím slovom (J 12,12-13) 

 

                          Pomodlime sa:  Hosana! Aj my  Ti voláme, Ježiši Kriste, Pane náš, 

                                                    keď ako Kráľ slávy- Pán života k nám v slove prichádzaš,- 

                                                    Hosana!- tak pomôž nám volať, nielen slovami, 

                                                    Ale aj činmi- aj v skúškach života- skutkami.  Amen. 

 

   „Na druhý deň veľký zástup, ktorý prišiel na slávnosti, počujúc, že Ježiš prichádza do Jeruzalema, nabral  

    palmové ratolesti  a vyšiel Mu naproti volajúc: Hosana! Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom, 

    Kráľ izraelský! “                                                                                                                             Amen. 

 

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

 

            Aj keď sa v dnešnej situácii nemôžeme navštevovať, nemôžeme tráviť čas so svojou širšou rodinou 

či dobrými priateľmi, môžeme aspoň cítiť vďačnosť za všetky predchádzajúce stretávania a spoločný čas. 

Zároveň sa môžeme tešiť a mať nádej, že sa po skončení pandémie budeme môcť opäť vidieť tvárou v tvár a 

  privítať všetkých milých  a vzácnych hostí v našich rodinách. 

            Pred dvetisíc rokmi bolo mnoho ľudí v očakávaní vzácneho hosťa. Postupne sa zhromažďovali zo 

všetkých kútov Izraela, aby mohli v Jeruzaleme sláviť veľkonočné sviatky. Na tieto sviatky sa vybral aj On- 

ten vzácny Hosť, na ktorého sa tešilo veľmi veľa  ľudí. Určite viete, že tým vzácnym Hosťom  bol Ježiš, 

Boží Syn. 

Prišiel do Jeruzalema už poslednýkrát. Prišiel s vedomím, že tu bude zavŕšený Jeho život. Prišiel s vedomím, 

že sú pred Ním posledné dni Jeho života. Dostalo sa Mu nádherného privítania- keď ľudia počuli, že 

prichádza do Jeruzalema, nabrali palmové ratolesti, vyšli Mu naproti a volali na Jeho slávu: „Hosana! 

Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom, Kráľ izraelský!“ 



        Sestry a bratia, Ježiš- ako vzácny Hosť- k nám prichádza aj dnes. Prichádza , aby bol s nami v našich 

ťažkostiach a trápeniach, aby nás posilňoval, keď už nevládzeme, ale hlavne, aby nám ponúkol záchranu 

a vyslobodenie z akéhokoľvek otroctva, v ktorom žijeme. O našich slabostiach, pádoch, pokušeniach vieme 

najlepšie my sami.  

Ako my vítame  tohto vzácneho Hosťa? Tešíme sa z toho, že môže prichádzať aj do našich rodín, našich 

životov? Vítame Ho s očakávaním a túžbou po odpustení všetkých hriechov, zlyhaní,  otroctiev ?  Vítame  

Ho  a chceme , aby bol vzácnym  Hosťom v našich rodinách počas blížiacich sa-  úplne iných tohtoročných  

veľkonočných sviatkov?  

         V posledných desaťročiach je zvlášť zjavné, že svet  veľmi nestojí o tohto vzácneho Hosťa. Skôr Ho 

zo svojich rodín vyháňa  alebo je im úplne ľahostajný. Neraz je Boh a Ježiš terčom výsmechu či 

opovrhovania. Aké privítanie by dnes Ježiš dostal? Nie je svet hluchý a slepý voči Nemu? Ba čo je horšie, 

nie sme my- ako kresťania- neraz sami voči Nemu ľahostajní, slepí a hluchí? 

            Pred niekoľkými dňami sa mi po kratšej prestávke opäť  dostala do rúk milá záložka do knihy na rok 

2020 s výstižným textom. Sú na nej len tri slová- „ČAS HĽADAŤ HOSPODINA“. Áno, v roku 2020 sme 

dostali vzácny čas hľadať Hospodina. Pôst bol vždy časom intenzívnejšieho prežívania  nášho vzťahu 

s Bohom. Tohtoročný pôst v sebe nesie- vzhľadom na okolnosti- ešte naliehavejšie pozvanie do 

intenzívneho vzťahu s naším vzácnym Hosťom- Pánom Ježišom. 

         Kvetná nedeľa hovorí o vstupe  Spasiteľa ľudstva do Jeruzalema. Hovorí o radostnom postoji tých, 

ktorí tohto vzácneho Hosťa vítali. Milí priatelia, bratia a sestry! Ako Ho dnes uvítame my? Amen.  

 

Pomodlime sa:  

Drahý  Pane, ďakujeme Ti, že k nám prichádzaš ako vzácny Hosť. Ďakujeme, že sa nám neustále 

prihováraš. Ďakujeme, že prichádzaš do našich rodín, do našich životov. 

Odpusť nám, prosíme, že naše srdcia sú neraz pred Tebou zatvorené, že sme neraz voči Tebe a Tvojmu 

pôsobeniu ľahostajní. Prosíme, zmeň naše zmýšľanie. 

Ty buď Lekárom pre svet aj v týchto ťažkých časoch. Buď , prosíme, nielen Lekárom tela pre tých, ktorí sú 

zasiahnutí chorobou, ale  uzdravuj aj ich a naše duše. Tak veľmi Ťa tento svet potrebuje. Tak veľmi Ťa 

potrebuje každý z nás. Daj , nech si to uvedomíme.  

Posilňuj, prosíme, všetkých, ktorí sú v boji so zákernou chorobou  v prvej línii. Buď so všetkými, ktorí 

stratili  blízkych ľudí. Odovzdávame sa do Tvojich rúk. Príď k nám  a zostávaj s nami, Pane, ako vzácny 

Hosť.   Amen.                                              

 

Teraz  sa spoločne pomodlime  modlitbu Pánovu: 

Otče náš, ktorý si v nebesiach... 

 

6. Pieseň ES 642 

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, 

 

 aj dnešnú pobožnosť – keďže je Kvetná nedeľa- si môžete opäť spraviť  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 

                              


