
                         Domáca pobožnosť na 1.slávnosť svätodušnú (23. máj 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 165 
 

4. Vypočujme si  spoločne  slová žalmu, epištoly a evanjelia, ako ich máme napísané v Žalme 118,24-29; 

    v Skutkoch apoštolov2, 1-14a.22-24 a v Evanjeliu podľa Jána 14,23-27: 
 

Žalm 118,24-29:  „24 Toto je deň, ktorý učinil Hospodin: jasajme a radujme sa v ňom! 25 Ó Hospodine, pomáhaj! Ó Hospodine, popraj 

zdaru! 26 Požehnaný, kto prichádza v mene Hospodinovom! Požehnávame vás z domu Hospodinovho. 27 Hospodin je Boh, On nás osvietil. 

Priviažte obeť povrazmi o rohy oltára! 28 Ty si môj Boh, Tebe ďakujem; Bože môj, chcem Ťa vyvyšovať. 29 Ďakujte Hospodinovi, lebo je dobrý; 

lebo naveky trvá Jeho milosť! 

 

Sk 2,1-14a.22-24: 1 Keď prišiel deň Letníc, boli spolu na jednom mieste. 2 Tu zrazu povstal zvuk z neba, ako keď sa prudký vietor valí, a naplnil 

celý dom, v ktorom sedeli. 3 I ukázali sa im rozdelené jazyky akoby z ohňa, usadili sa na každého z nich 4 a Duch Svätý naplnil všetkých, takže 

začali hovoriť inými jazykmi, ako im Duch dával hovoriť. 5 A boli vtedy v Jeruzaleme Židia, zbožní mužovia zo všetkých národov pod 

nebom. 6 A keď povstal ten zvuk, zbehlo sa mnoho ľudí a žasli, že počuli apoštolov hovoriť každý vo svojej reči. 7 I užasli všetci a divili sa 

hovoriac medzi sebou: Či, hľa, všetci títo, ktorí hovoria, nie sú Galilejci? 8 Ako ich teda počujeme (hovoriť) každý vo svojej reči, v ktorej sme sa 

narodili. 9 Partovia, Médovia, Elamiti a obyvatelia Mezopotámie, Judska, Kappadokie, Pontu, Ázie, 10 Frýgie, Pamfylie, Egypta a krajov Líbye 

pri Kyréne, prechodne bývajúci Rimania, 11 Židia a prozelyti, Kréťania a Arabi, počujeme ich vo svojich rečiach hovoriť veľké veci Božie? 12 A 

všetci žasli a bezradne sa spytovali medzi sebou: Čo to má znamenať? 13 Ale iní sa posmievali hovoriac: Opili sa mladým vínom!  14 Tu povstal 

Peter s jedenástimi a pozdvihnúc svoj hlas, takto prehovoril:  22 Mužovia izraelskí, počujte tieto slová: Ježiša Nazaretského, muža, ktorému Boh 

vydal pred vami svedectvo mocnými skutkami, zázrakmi a znameniami, ktoré, ako sami viete, Boh činil skrze Neho medzi vami, 23 Toho, 

ktorého uložená rada a predvídavá múdrosť Božia vydala, ste vy zamordovali, takže ste Ho rukám zločincov dali pribiť na kríž. 24 Ale Boh Ho 

vzkriesil a zbavil bolestí smrti, ako ani nemohol zostať v jej moci. 

 

J 14,23-27:  „23 Ježiš mu odpovedal: Ak ma niekto miluje, bude zachovávať moje slovo, a môj Otec ho bude milovať a prídeme k nemu a 

budeme prebývať u neho. 24 Kto ma nemiluje, nezachováva moje slová. A slovo, ktoré počujete, nie je moje, ale Otcovo, ktorý ma poslal. 25 Toto 

som vám povedal, keď som bol s vami. 26 Ale Radca, ten Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, Ten vás naučí všetkému a pripomenie 

vám všetko, čo som vám hovoril. 27 Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam, nie ako svet dáva, vám ja dávam. Nech sa vám nermúti 

srdce a nestrachuje!                                                                                                                                                                                          AMEN. 

 

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

     v trojjediného Pána Boha slovami Apoštolského vyznania: 

                                                             Verím v Boha Otca všemohúceho... 

6. Pieseň ES 173 
 

7. Zamyslenie nad Božím slovom (  Rímskym 8,5-6   ): 

     „Lebo tí, čo žijú podľa tela, zmýšľajú telesne, ale tí, čo žijú podľa Ducha ,zmýšľajú duchovne.  

      A telesne zmýšľať je smrť, ale duchovne zmýšľať je život a pokoj.“                                 Amen. 

 

                          Pomodlime sa:  Zostúp aj na nás, Pane Bože Duchu Svätý, 

                                                    a vierou v Krista naplň srdcia nám,- 

                                                    Nech žijeme Tu ako Božie deti, 

                                                    a kráčame v Nádeji Tam- K Nebesám. Amen.                                                                                                                                                                         

 

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

 

               Iste sú mnohým z nás známe slová Pána Ježiša: „Ja som cesta, pravda i život.“ (J14,6a) Rovnako 

poznáme aj ďalší Jeho výrok: „Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam, nie ako svet dáva, vám ja 

dávam.“(J14,27a)   Pán Ježiš sám je teda Zdrojom a Darcom života a pokoja , ktorý má úplne inú kvalitu 

a hodnotu, než akú ponúka svet. A aj keď máme v živote mnoho ťažkostí a prekážok, je tu Niekto , kto nás 

chce utešiť, pomáhať nám a radiť nám, ako správne, dobre a požehnane kráčať životom. Je tu Niekto, o kom 

Ježiš hovorí: „A ja budem prosiť Otca, a dá vám iného Radcu, aby bol s vami až naveky- Ducha pravdy, 



ktorého svet nemôže prijať, pretože ho nevidí ani nepozná.......  Ale Radca, ten Duch Svätý, ktorého pošle 

Otec v mojom mene , Ten vás naučí všetkému a pripomenie vám všetko, čo som vám hovoril.“(J14,16-17.26) 

           A práve príchod tohto Radcu a Ducha pravdy  si dnes pripomíname. Prvá slávnosť svätodušná hovorí 

o zoslaní Ducha  Svätého na apoštolov, a teda vzniku kresťanskej cirkvi. Táto udalosť zo židovského sviatku 

Letníc však nemá byť len akousi spomienkovou slávnosťou, ale má byť pozvaním, aby sme otvorili svoje 

životy, mysle a srdcia pôsobeniu Ducha Svätého. Má byť pozvaním  k životu podľa Ducha a k duchovnému 

zmýšľaniu, o ktorých hovorí apoštol Pavol v dnešných biblických slovách z Listu Rímskym. 

           V tých slovách apoštol Pavol rozdeľuje ľudí  na 2 skupiny: na tých, ktorí sa dávajú viesť svojou 

telesnou prirodzenosťou a jej žiadosťami  a na tých, ktorí sa nechávajú viesť Duchom Svätým. Keby nebolo 

Pána Ježiša, všetci by sme museli patriť do tej prvej skupiny. Ježiš nám však  cez svoju obeť na kríži 

ponúkol inú- nedeštruktívnu cestu života. Každý, kto Ho prijal ,Ho chce nasledovať a chce sa Mu čo najviac 

podobať, nechce žiť podľa spôsobov sveta. Každý, kto verí v Pána Ježiša, si jasne uvedomuje, že sa musí 

každý deň rozhodovať, že sa jeho život bude „točiť“ okolo Pána Boha a Jeho vôle. Každý , kto zmýšľa 

duchovne, vie, že má v Biblii hľadať Božie usmernenia pre svoj život, že sa práve s pomocou Ducha 

Svätého musí učiť sebaovládaniu. Každý deň  sa  pri rôznych životných situáciách  máme pýtať: „Čo by 

Ježiš chcel, aby som urobil? Čo by On urobil na mojom mieste?“  Kto nám pri zvládaní týchto životných 

postojov a formovaní pomáha? Je to práve Duch Svätý, ktorý nám ukáže, čo je správne. Je to presne tak , 

ako sme si  to hovorili v úvode dnešnej kázne. 

            Svet má prevrátené hodnoty, ktoré nie sú zamerané na Boha.  Už dlhšie  obdobie  pozorujeme, ako sa 

vytrácajú a aj prevracajú hodnoty, ktoré boli stáročia budované na kresťanských základoch. Vidíme neustále 

nárast toho telesného zmýšľania a podporovania neraz až zvrátených žiadostí. Všetko je akoby hore nohami.  

Apoštol Pavol však upozorňuje: „Lebo tí, čo žijú podľa tela, zmýšľajú telesne, ale tí, čo žijú podľa Ducha, 

zmýšľajú duchovne. A telesne zmýšľať je smrť, ale duchovne zmýšľať je život a pokoj.“ 

 Ktorú cestu si  zvolíme? Cestu smrti alebo cestu života a pokoja? Dáme sa pritom viesť Radcom?    Amen.  

                                                                                                                                                                                  

Pomodlime sa:  Duchu Svätý, ďakujeme Ti za to, že nás  utešuješ, radíš nám a pomáhaš nám na našej ceste  

                          viery. Odpusť nám, že Ťa neraz spôsobom svojho života zarmucujeme. Pomôž nám, 

                          prosíme, mať otvorenú myseľ a srdce pre Tvoje pôsobenie. Pomôž nám správne sa  

                          rozhodovať- v súlade s Tvojou vôľou, aby sme mohli prežívať požehnaný život, ktorý bude  

                          naplnený Tvojím pokojom. Chráň a zachovávaj pravdu.                                               Amen.                                          

Teraz  sa spoločne pomodlime  modlitbu Pánovu: 

Otče náš, ktorý si v nebesiach... 

 

6. Pieseň ES 175 

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, milí priatelia, milé deti, prajem Vám  požehnané, Božou milosťou, Jeho 

pokojom a láskou naplnené svätodušné sviatky!                                  

                                                                                                                                    S úctou Vaša  farárka 

Zároveň Vám s radosťou oznamujem, že najbližšie služby Božie budeme mať na budúcu nedeľu 

-za dodržiavania všetkých nariadení- v kultúrnom dome, a to o 9.00 hod. a o 11.10 hod. 

 

Vzhľadom na platnosť nariadení pre služby Božie Vás chcem poprosiť, aby ste sa nahlasovali 

telefonicky na číslach:             038/769 91 26     alebo        0918 828 224. 

                            TELEFONICKÉ  NAHLASOVANIE  JE NEVYHNUTNÉ . 

 

                            Počet detí do 10 rokov na službách Božích  je neobmedzený. 

 

   VEĽMI PEKNE VÁM ĎAKUJEM  ZA POCHOPENIE A TEŠÍM SA NA STRETNUTIE. 


