
                         Domáca pobožnosť na Veľký piatok (10. 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 113 

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

     14-21 a v Evanjeliu podľa Jána 19,16-30: 

 
2Kor 5,14-21:  „Láska Kristova totiž spája nás, ktorí takto súdime: jeden umrel za všetkých, teda všetci umreli; a za  všetkých umrel, aby tí, 

                          čo žijú, nežili viac sebe, ale Tomu, kto za nich umrel a vstal z mŕtvych. Takže nepoznáme odteraz nikoho podľa tela. Ak sme  

                         Krista aj poznali podľa tela, teraz (Ho) už nepoznáme. Preto ak je niekto v Kristovi, je nové stvorenie. Staré veci sa pominuli a, 

                         hľa, nastali nové. A to všetko je z Boha, ktorý nás zmieril so sebou v Kristovi a zveril nám službu zmierenia, že totiž Boh bol  

                         v Kristovi, zmieril svet so sebou, nepočítal ľuďom ich priestupky a ustanovil medzi nami zvestovanie zmierenia. Miesto Krista 

                         sme teda poslovia, akoby (vás) Boh napomínal skrze nás. Miesto Krista prosíme: Zmierte sa s Bohom! Toho, ktorý nepoznal  

                         hriech, urobil hriechom za nás, aby sme my boli v Ňom spravodlivosťou pred Bohom.“ 

J19,16-30:  „ Nato im Ho teda vydal, aby Ho ukrižovali. A oni prevzali Ježiša. I niesol si sám kríž a šiel na miesto, ktoré sa menovalo Lebečné  

                     miesto a po hebrejsky Golgota. Tam Ho ukrižovali a iných dvoch s Ním, z jedenej aj z druhej strany, a v prostriedku Ježiša. Pilát  

                     napísal aj nápis a dal vyvesiť na kríž. A napísané bolo: Ježiš Nazaretský, kráľ židovský. Tento nápis čítalo mnoho Židov, pretože  

                     miesto, kde ukrižovali Ježiša, bolo blízko mesta; a nápis bol hebrejský, latinský a grécky. I povedali veľkňazi Pilátovi: Nepíš: Kráľ 

                     židovský, ale že On povedal: Kráľ židovský som! Ale Pilát odpovedal: Čo som napísal, napísal som.  

                     Vojaci, keď ukrižovali Ježiša, vzali Jeho rúcho, rozdelili ho na štyri čiastky, každému vojakovi po jednej, (a vzali) aj spodný  

                     odev. A spodný odev nebol zošívaný, ale od vrchu vcelku utkaný. Preto si povedali: Netrhajme ho, ale losujme, čí bude; aby sa 

                     naplnilo Písmo: Rozdelili si moje rúcho a o môj odev losovali. Vojaci teda tak spravili. Pri kríži Ježišovom stáli Jeho matka a sestra  

                     Jeho matky, Mária Kleofášova a Mária Magdaléna. Keď Ježiš uvidel 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. Potom vidiac, že už je 

                     všetko dokonané, aby sa naplnilo Písmo, povedal Ježiš: Žíznim! A bola tam nádoba plná octu. Hubku teda, plnú octu, nasadili na  

                     yzopovú tyč a podali Mu k ústam. Ako Ježiš okúsil ocot, riekol: Dokonané! A nakloniac hlavu, odovzdal Ducha (Bohu) .“   

                                                                                                                                                                                                                        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 94 

 

7. Zamyslenie nad Božím slovom (Mt 27,22 ) 

 

                          Pomodlime sa:  Pod krížom Tvojím, Kriste, stojíme 

                                                    a Teba v duchu vidíme, jak trpíš za nás nevinne,- 

                                                    ach, odpusť, Pane, čo sme Ti hriechmi spôsobili, 

                                                    neodsúď nás, ale nad nami sa zmiluj, Spasiteľu milý, 

                                                    tak na milosť nás prijmi dnes – 

                                                    a raz nás prijmi do nebies. Amen. 

 

   „Pilát im povedal: Čo teda urobím s Ježišom, ktorý sa volá Kristus? Všetci odpovedali: Ukrižovať Ho! “  

                                                                                                                                                           Amen. 

 

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

 

             

                 Na Kvetnú nedeľu sme si hovorili o tom, ako dav ľudí s radosťou vítal Ježiša v Jeruzaleme. 

 Boli ľudia, ktorí v Neho verili ako v Božieho Syna, Mesiáša, ktorý mal zachrániť svet. No bolo omnoho  

 viac ľudí, ktorí čakali, že Ježiš vyhlási svoje kráľovstvo a zbaví ich rímskej nadvlády.  

 Dnes vidíme, aký veľmi nestály je dav vo svojej priazni. Jeden deň kričí  Hosana! a  o niekoľko dní :    Ukrižuj! Tí, 

ktorí Ho vítali, keď si uvedomili, že kráľovstvo so zrušením rímskej nadvlády nepríde, dnes žiadajú Jeho smrť. 

V závere pašií na Kvetnú nedeľu sme počuli svedectvo  o ich jasnom výbere- radšej nech je oslobodený vrah 

a revolucionár Barabáš ako Ten, ktorý- ako sa im zdalo- je úplne bezmocný. Dav chce mať radšej hmatateľnú ľudskú 

moc než spasenie, ktoré Ježiš ako Boží Syn ponúka. 



          Nepripomína nám to niečo? Nevidíme sa v tom aj my sami? Aká je naša stálosť? Aký je náš postoj k Ježišovi, 

keď príde na lámanie chleba? 

           Postoj davu sa jasne ukázal. Po premýšľaniach, váhaní, pochybnostiach je už jasný aj Pilátov postoj. 

Dostal výstrahu, že sa budú Židia na neho sťažovať. Nechcel prísť o svoje miesto. Umýva si ruky. No umytím rúk sa 

nedá zmyť vina. 

No nezabúdajme na jedno- všetko v súvise s Pánom Ježišom sa dialo v súlade s Božou vôľou a Božími zasľúbeniami. 

On poslal svojho Syna, aby nás zachránil. Stalo sa tak potupnou smrťou na kríži. Až tam- na kríž ide Božia láska. Až 

tam ide láska Božieho Syna, ktorý ako čistý, nevinný, bezhriešny prináša obeť svojho života, aby nás zachránil pred 

večnou smrťou. Dobrovoľne berie na seba naše hriechy, všetky naše bremená, aby sme my nemuseli zahynúť. 

            Dnes teda vôbec  nie je dôležité, aký postoj dal nakoniec najavo dav ľudí, aký postoj preukázal Pilát. Dnes je 

dôležité, aby sme vedeli premýšľať nad tým, aký postoj má k Ježišovi každý z nás. Čo pre mňa znamená Ježiš na 

kríži? 

      V jednej piesni sa spieva:     „Ježiš pred Pilátom stojí tam 

                                                     zradený, bez bratov, sám a sám. 

                                                     Otázka zaznieva  stadiaľ k nám: 

                                                     S Ježišom ja čo spravím? 

                                                     S Ježišom ty čo spravíš? 

                                                     Odpovedz sebe sám!  

                                                     Príde čas, musíš sa pýtať: 

                                                     Čo spraví so mnou Pán?“ 

Áno, dnes je dôležité odpovedať si na pilátovskú otázku- čo teda urobím s Ježišom? Chceme si od tejto nepríjemnej 

otázky umyť ruky? Myslíme si, že sa tým naše hriechy, naše viny vymažú, ak ich budeme donekonečna prehliadať? 

Neodchádzajme od tejto najdôležitejšej otázky života! Nebojme sa rozhodnúť! 

Pred týmto životným rozhodnutím sa nedá donekonečna utekať. 

                Nestačí si len povedať- Ježiš zomieral na kríži za hriechy sveta. Treba si s celou vážnosťou povedať- Ježiš 

zomieral na kríži za moje hriechy, za všetko zlé, čo som kedy urobil. 

               Milá sestra, milý brat, milý priateľ, čo teda urobíme s Ježišom? Aká bude najdôležitejšia odpoveď nášho 

života? 

                                                                                                                                                                   Amen.   

Pomodlime sa: 

Pane Ježiši Kriste, ďakujeme Ti za Tvoju nekonečnú lásku, ktorá išla až na smrť; ktorá na seba neváhala zobrať 

bolesť, aby nás –hriešnych zachránila. Ty jediný môžeš zachrániť človeka. Ty jediný si Cesta, Pravda i Život. Odpusť 

nám, prosíme, že robíme mnoho nesprávnych rozhodnutí a že sa vyhýbame urobiť to najdôležitejšie životné 

rozhodnutie. Odpusť nám naše hriechy. Zachráň nás. Otváraj naše srdcia i mysle pre Teba. Lebo len v Tebe je 

záchrana z akýchkoľvek ťažkostí, utrpenia, z akejkoľvek životnej situácie, ktorej čelíme ako jednotlivci, ale aj ako 

celý svet. Len v Tebe je skutočná záchrana a my Ti za to ďakujeme. Amen.                                          

 

Teraz  sa spoločne pomodlime  modlitbu Pánovu: 

Otče náš, ktorý si v nebesiach... 

 

6. Pieseň ES 465 

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 Veľký piatok- si môžete spraviť  s použitím Pašií- s ich čítaním  

a spevom  piesní. Cíťte sa slobodní pri   tomto rozhodnutí.  

 

                Prajem Vám  požehnaný Veľký piatok a hojný Boží pokoj! 

 

 

                                                                                                            S úctou Vaša farárka 

                              


