
                                     Domáca pobožnosť na 1. adventnú nedeľu  

                                                       (28. november 2021) 

                                      
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 15 

 

4. Vypočujme si  spoločne  slová epištoly  a evanjelia, ako ich máme napísané v  Liste Rímskym 13,8-12 

     a v Evanjeliu podľa Matúša 21,1-9: 

 
R 13,8-12: „8 Nikomu nič nedlhujte, len to, aby ste sa milovali. Lebo kto blížneho miluje, naplnil zákon. 9 Veď prikázania: nescudzoložíš,        

nezabiješ, nepokradneš, nevydáš krivé svedectvo, nepožiadaš, a ak je nejaké iné prikázanie, v tomto slove sú zhrnuté: Miluj blížneho ako seba 

samého. 10 Láska blížnemu zle nerobí. Plnosťou zákona je teda láska. 11 A toto (čiňte), keďže vidíte príhodnú chvíľu, že vám je už čas prebudiť 

sa zo sna. Lebo teraz je nám spasenie bližšie, ako keď sme uverili. 12 Noc pokročila, deň sa priblížil. Odložme teda skutky tmy a oblečme sa do 

výzbroje svetla. “ 

Mt 21, 1-9: „1 Keď sa priblížili k Jeruzalemu a prišli do Betfagé pri Olivovom vrchu, poslal Ježiš dvoch učeníkov 2 a povedal im: Choďte do 

dediny, ktorá je pred vami, a hneď nájdete oslicu priviazanú a osliatko s ňou; odviažte a priveďte mi ich. 3 A ak by vám niekto hovoril niečo, 

povedzte, že Pán ich potrebuje a že ich hneď pošle späť. 4 Toto sa stalo, aby sa splnilo slovo prorokovo: 5 Povedzte dcére sionskej: Ajhľa, tvoj 

kráľ k tebe prichádza krotký, sediac na oslovi, a to na osliatku ťažnej oslice. 6 Učeníci šli a urobili, ako im prikázal Ježiš: 7 priviedli oslicu a 

osliatko a kládli na ne svoje rúcha; i vysadol na ne. 8 A veľký zástup rozprestieral rúcha na cestu, iní sekali ratolesti zo stromov a stlali na 

cestu. 9 No zástupy, ktoré šli pred Ním a za Ním, volali: Hosana Synovi Dávidovmu! Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom! Hosana na 

výsostiach! “                                                                                                                                                                                        Amen. 

                                                                                                                                                                                                          

5. Na znak toho, že sme vierou prijali počuté slová epištoly a evanjelia, vyznajme spoločne vieru 

     v Trojjediného Pána Boha slovami Apoštolského vyznania: 

                                                     Verím v Boha Otca všemohúceho... 

6. Pieseň ES 19 

 

7. Zamyslenie nad Božím slovom (Žalm 25,5) 

 

     „Vo svojej pravde veď a vyučuj ma, lebo Ty si Boh mojej spásy, na Teba dennodenne očakávam.“ 

                                                                                                                                                           Amen. 

Milé sestry, milí bratia, milí priatelia! 

  

          Dnešnou 1.adventnou nedeľou vstupujeme do nového cirkevného roka, v ktorom máme opäť kráčať 

za Pánom Ježišom, hľadať pravdu a  nastavovať si Božie zrkadlo na náš život. Vzhľadom na okolnosti sa 

však cítime neistí, sklamaní, frustrovaní a aj ustráchaní. Máme v duši plno otázok, na ktoré nedostávame 

uspokojivé odpovede. No zároveň si uvedomujeme, že sa tomu nesmieme poddávať, že musíme zostať silní 

a nezúfať. Áno, v takomto rozpoložení nás zastihuje advent- čas, ktorý má byť tichou prípravou  a  časom 

premýšľania, hľadania nových duchovných impulzov pre život. 

         Aj keď nás  adventný čas už  po druhýkrát  zastihuje vo veľmi náročných  podmienkach, nesie v sebe 

posolstvo pevnej istoty a stálosti, ktorú môžeme prijímať od Pána Boha. Napriek tomu,  čo sa okolo nás 

a v nás deje, môžeme  prosiť spolu so žalmistom: „Vo svojej pravde veď a vyučuj ma, lebo Ty si Boh mojej 

spásy, na Teba dennodenne očakávam.“ Práve o tom každodennom očakávaní na Pána a Jeho pôsobenie, 

o každodennom spoliehaní sa na Neho, je adventný čas. 

        Kráľ Dávid napísal mnoho žalmov, pripisuje sa mu ich vyše 70 zo 150. Tento jeho žalm má názov: 

Prosba o Božiu ochranu a odpustenie hriechov. Aké krásne prepojenie toho, čo sa dnes deje a toho , o čom je 

adventný čas- o spoliehaní sa na Božiu pomoc a ochranu a o pokání. Veď práve na takúto cestu sa vydávame 

v advente- na cestu zahĺbenia sa do seba, uvedomenia si svojej hriešnosti a nedokonalosti  a tiež na cestu 

hľadania Božej milosti a Jeho odpustenia, aby sme s Ním mohli dennodenne kráčať a poznávať tú pravdu 



o Bohu, o sebe aj o svete. Dávid sa tiež stretol s ťažkými záležitosťami  života, v ktorých sa uisťoval o Božej 

blízkosti a prosil Ho, aby ho viedol a vyučoval pravde. Nechcel sa zatúlať a stratiť sa Bohu. Aj počas zlých 

okolností Mu chcel zostať verný a chcel sa o Neho dennodenne opierať. Áno, ono je to neustále o dobrej 

vôli, chcení  nasledovať Ježiša a každodennom rozhodovaní sa pre Neho a pre  konanie dobrého. Ak sa takto 

nerozhodujeme, míňame cieľ. Strácame sa. Podliehame chmúrnym myšlienkam a beznádeji. Strácame lásku 

k Nemu, ale aj k blížnym.  

        Pred niekoľkými rokmi  na službách Božích na 1.adventnú nedeľu spieval náš spevokol túto kresťanskú 

pieseň: „Príď, ó, príď, Ty Knieža mieru, príď Syn dávno čakaný! 

               Zníž sa z trónu svojej slávy, príď a vládni na zemi! 

               Tvoja sláva, moc a vláda našou bude záchranou. 

               Naplň dávne túžby naše, príď a svieť nám sveta tmou!“  

Tieto slová by mali byť úprimnou modlitbou všetkých nás, pretože  Knieža mieru potrebujeme  v tomto 

náročnom období, v ktorom  niekedy v skrytosti, niekedy veľmi otvorene vystrkuje rožky neláska 

a nevraživosť. Každá ťažká situácia- či v osobnom živote, či v spoločnosti- vždy vyplaví na povrch to, čo 

má  v skutočnosti človek vo svojom srdci a mysli. Práve ťažkosti pretavujú náš charakter.  Do stavu  nelásky 

a nevraživosti môže upadnúť ktokoľvek z nás. Odolajme však tomuto pokušeniu a radšej prosme Pána 

Ježiša, aby napĺňal naše srdcia svojou láskou, aby- ak sa chce zahniezdiť takáto tma v našom srdci- zasvietil 

včas do  každého jej kúta. Veď cieľ  a zmysel života predsa nechceme stratiť. 

      Skúsme tento adventný čas prežívať podľa Dávidovho príkladu a postoja. Skúsme  s Bohom kráčať  

a volať k nemu každý deň: „Vo svojej pravde veď a vyučuj ma, lebo Ty si Boh mojej spásy, na Teba 

dennodenne očakávam.                                                                                                                       Amen. 

                                                                                                                                                                

Pomodlime sa:  Drahý Bože, na začiatku adventnej doby  Ti chceme ďakovať za všetku Tvoju lásku, milosť, 

                          milosrdenstvo a aj trpezlivosť, ktorú nám  prejavuješ.  Vo svetle nestálosti a krehkosti  

                          nášho života si uvedomujeme, že Ty si našou jedinou pevnou a nemennou oporou . 

                           Ochraňuj nás, prosíme, a vyučuj svojej pravde. Ďakujeme Ti , že si z lásky poslal svojho  

                           Syna, aby nás zachránil. Chceme na Teba dennodenne očakávať. Utíš nás, nech je tento  

                           advent obdobím tichých duchovných príprav, v ktorých Tvoja láska bude premieňať náš  

                           život. Zmiluj sa nad nami.                                                                                          Amen.                                                                                                                                    

Teraz  sa spoločne pomodlime  modlitbu Pánovu: 

Otče náš, ktorý si v nebesiach... 

 

6. Pieseň ES  16 

 

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 požehnanú 1. adventnú nedeľu ! Nech Knieža mieru kraľuje v našich srdciach, 

       nech nám svieti do všetkých temných a tmavých situácií, ktoré trápia  jednotlivcov, ale aj celú  

       spoločnosť! 

               Prosím Vás, aby ste aj naďalej mysleli vo svojich modlitbách  na náš domov dôchodcov, 

        na  všetkých klientov aj zamestnancov. Myslime na všetky pozostalé rodiny, ktoré stratili svojich 

        blízkych. Modlime sa jedni  za druhých. 

                                                                                                 S úctou a vďakou 

                                                                                                                                            Vaša farárka 

        P.S.: Keďže v chráme Božom môže prebiehať individuálna pastorálna starostlivosť, kto z Vás by mal 

                záujem o prislúženie Večere Pánovej, môže ma kontaktovať na telefónnych číslach:038/7699126 

                 alebo 0918 828 224. Ďakujem. 


