
                                  Domáca pobožnosť na Pamiatku zosnulých 

                                                 (1. november 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 373 

 

4. Vypočujme si  spoločne  slová žalmu  a evanjelia, ako ich máme napísané v Žalme 102,2- 5.25-29 

     a v Evanjeliu podľa Jána 5,25-29: 

 
Ž102,2-5.25-29:  „Hospodine, čuj moju  modlitbu a moje volanie nech príde pred Teba! V deň môjho súženia neskrývaj tvár svoju predo mnou; 

                             nakloň ku mne svoje ucho, keď volám, rýchlo ma vypočuj! Lebo moje dni zmizli ako dym a kosti mi tlejú sťa pahreba. Srdce  

                             mám zronené a uschlo ako tráva; ba i chlieb svoj zabúdam  už jesť.  Riekol som: V polovici mojich dní ma neber, Bože môj! 

                             Z rodu na rod trvajú Tvoje roky. Pradávno založil si zem a nebesá sú dielom  Tvojich  rúk. Ony sa pominú, Ty zostávaš; 

                             všetko sa rozpadne ako odev; vymeníš  ich ako rúcho- zmenia sa.  Ty si však ten istý a Tvoje roky nikdy neprestanú. 

                             Synovia Tvojich  služobníkov budú mať svoj domov a ich potomstvo bude pevné pred Tebou.“ 

                              

J 5,25-29: „Veru, veru, hovorím vám: Prichádza hodina,(už) je tu, keď mŕtvi počujú hlas Syna Božieho, a tí, čo ho počujú , budú žiť. Lebo ako 

                    Otec má život v sebe, tak dal aj Synovi,, aby mal život v sebe; a dal mu moc súdiť, pretože je Syn človeka. Nedivte sa, že prichádza 

                    hodina, ktorú všetci v hroboch počujú Jeho hlas, a tí, čo dobre činili, vyjdú na vzkriesenie k životu, tí však, ktorí páchali zlo, na 

                    vzkriesenie k súdu.“ 

                                                                                                                                                                                                                  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 697 

 

7. Zamyslenie nad Božím slovom ( Izaiáš 40,29 ) 

 

  „Ustatému dáva silu a rozhojňuje moc bezvládneho.“ 

                                                                                                                                                         Amen. 

 

Milé sestry, milí bratia, milí priatelia! 

 

              Na začiatku novembra, v čase, keď všetko v prírode svedčí o pokročilej jeseni,  spomíname na 

tých, ktorí s nami kráčali kratšou či dlhšou etapou života. Spomíname na tých, ktorí tu s nami boli, ale už nie 

sú. Boli blízki nášmu srdcu, mali sme ich radi a uvedomujeme si , že ich prázdne miesto je nezaplniteľné. 

Proti moci smrti sa cítime bezvládni a bezmocní. 

            Do tejto zronenosti nám však znie potešujúce slovo proroka Izaiáša, ktoré bolo balzamom  nielen 

 pre utrápených Izraelcov, ale  je balzamom aj pre naše utrápené srdcia a mysle. Veď únava a vyčerpanosť 

života doľahne aj na plecia tých najsilnejších  ľudí. Je však Niekto, kto sa nikdy neunaví a Kto  nie je nikdy 

zaneprázdnený. Naopak , je tu vždy pre nás. Je neustále pripravený  pomôcť nám a načúva našim  prosbám 

a bolestiam. Jeho moc a sila je našou silou. Jeho moc a Jeho víťazstvo  nad smrťou nám vlievajú nádej aj 

v tých najťažších a najsmutnejších obdobiach života. Keď sa už cítime príliš vyčerpaní z ťažkostí života, je 

to Boh, ktorý nás posilní:“ Ustatému dáva silu a rozhojňuje moc bezvládneho.“ 

            Tomáš Garrigue Masaryk raz povedal, že človek veľa vydrží, ak má cieľ. Potvrdením jeho slov je aj 

príbeh Martina Graya, ktorý síce vyviazol z koncentračného tábora, ale stratil v ňom celú svoju rodinu. 

Bol to človek s nezlomnou vôľou. Niekoľko rokov po vojne si znovu založil rodinu. Túžili žiť v prírode, 

preto sa usadili na juhu Francúzska. Potom však do jeho života vstúpila ďalšia tragédia. Jeho žena a tri deti 

zahynuli pri lesnom požiari. Vtedy sa mu začala vnucovať myšlienka na samovraždu. Ako sa s ňou 

vyrovnal? Napísal veľmi zaujímavú knihu. Založil asociáciu, ktorá si dala za cieľ pomáhať ľuďom, ktorí 



boli nejakým spôsobom postihnutí. Napísal: „Dokázal som zase žiť len vďaka tomu, že som sa odosobnil, 

nezaoberal som sa sebou a svojou bolesťou, ale v mene svojich drahých som ju využíval pre dobro iných.“ 

             Cieľ života je naozaj veľmi dôležitý. Aký cieľ máme my? Nemal by byť cieľom veriaceho človeka 

večný život? Nemali by sme túžiť po tom, aby nás Ježiš zachránil  v tejto časnosti a priviedol nás do nášho 

skutočného Domova v nebi? 

              Ak máme takéto ciele, neznamená to, že nebudeme cítiť bolesť, keď nás cestou smrti  opúšťajú naši 

drahí. Neznamená to, že nebudeme smútiť a že nám nebudú chýbať. Znamená to však jedno- v našich 

bolestiach a smútku nie sme odkázaní len sami na seba. Je tu On, ktorý nám bude dávať a dáva silu zvládnuť   

tieto chvíle a kto nám dáva nádej vzkriesenia a večného života, nádej , že sa s našimi drahými raz stretneme. 

 Vari máme Pána Boha, ktorý nevie , čo je to bolesť? Nezomieral vari Jeho Syn na kríži? On cíti s nami 

v našich bolestiach a smútkoch, vo všetkých ťažkostiach. 

      Dôležité je uvedomiť si, že  život v tejto časnosti je len jeden a je neopakovateľný. A od toho, aký 

žijeme život časný, závisí, kde budeme tráviť večnosť. Je dôležité , aby sme práve čas nášho života, 

o ktorom nikto z nás nevie, aký bude dlhý, využili na to najdôležitejšie rozhodnutie - nechať sa zachrániť  

Pánom Ježišom, poprosiť Ho  o odpustenie svojich hriechov a žiť nový život s Ním už tu na tejto Zemi. Toto  

je len náš dočasný domov, ten skutočný na nás čaká. Nepremárnime šancu, ktorú nám Boh dáva. Nestraťme 

cieľ. Nezabudnime si pripomínať tieto slová:“ Ani oko nevídalo, ani ucho neslýchalo, ani do srdca človeku 

nevstúpilo, čo pripravil Boh tým, ktorí Ho milujú:“ (1 Kor 2,9) 

                                                                                                                                                                   Amen.  

 

Pomodlime sa:  Drahý Bože, Tvoja moc, sila a nekonečná láska sú nesmierne. Sú pre nás oporou 

v najťažších chvíľach nášho života, vo chvíľach, kedy strácame svojich blízkych a cítime bolesť a zármutok 

v srdciach. Odpusť nám, že na to neraz zabúdame. Chceme sa neraz  zamerať len sami na seba a svoju 

bolesť a pritom zabúdame na Teba, Darcu pokoja, ktorý prevyšuje každý ľudský rozum.  Keď sa v týchto 

dňoch spomienok obnovuje náš zármutok, prosíme Ťa, aby si bol s nami, aby si bol našou Útechou 

a posilňoval nás vo viere, láske a nádeji. Pomôž nám žiť  už  v tomto živote s Tebou, aby sme aj potom 

mohli byť u Teba.   Amen.                                                                                                                                             

 

Teraz  sa spoločne pomodlime  modlitbu Pánovu: 

Otče náš, ktorý si v nebesiach... 

 

6. Pieseň ES 667 

 

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 Božím pokojom, vierou a nádejou preniknutú Pamiatku zosnulých!  

 

                                                                                                      S úctou 

                                                                                                                                            Vaša farárka 

 


