
                                     Domáca pobožnosť na 2. adventnú nedeľu  

                                                       (5. december 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 12 

 

4. Vypočujme si  spoločne  slová epištoly  a evanjelia, ako ich máme napísané v  Liste Rímskym 15,7-13 

     a v Evanjeliu podľa Lukáša 21,25-33: 

 
R 15,7-13: „7 Preto prijímajte sa vospolok, ako nás aj Kristus prijal na oslávenie Boha. 8 Hovorím totiž, že sa Kristus stal služobníkom     

obrezaných pre pravdu Božiu, aby potvrdil zasľúbenia (dané) otcom; 9 a že pohania oslavovali Boha za milosrdenstvo, ako je napísané: Preto 

velebiť Ťa budem medzi pohanmi a spievať žalmy Tvojmu menu. 10 A zase hovorí (Písmo): Radujte sa, pohania, spolu s Jeho ľudom. 11 A zase: 

Chváľte Pána všetky národy a velebte Ho všetci ľudia. 12 A zase Izaiáš hovorí: Bude koreň Jesseho, a v Toho, kto povstane vládnuť nad 

národmi, budú dúfať národy. 13 Boh nádeje nech vás naplní všetkou radosťou a pokojom vo viere, aby ste sa mocou Ducha Svätého rozhojňovali 

v nádeji.“ 

 Lk 21, 25-33: „25 A budú znamenia na slnku a na mesiaci i na hviezdach, a na zemi úzkosť národov, ktoré budú bezradné pre hučanie mora i 

vlnobitia; 26 ľudia zamrú strachom v očakávaní vecí, ktoré prídu na celý svet. Lebo nebeské moci budú sa pohybovať. 27 A vtedy uvidia Syna 

človeka prichádzať v oblaku s mocou a slávou veľkou. 28 Keď sa toto začne diať, vzpriamte sa a pozdvihnite hlavy, pretože sa približuje vaše 

vykúpenie. 29 Potom im povedal podobenstvo: Pozrite si figovník a všetky stromy; 30 keď vidíte, že už pučia, sami viete, že je leto blízko; 31 tak 

aj vy, keď uvidíte, že sa toto deje, vedzte, že blízko je kráľovstvo Božie. 32 Veru, hovorím vám, že sa toto pokolenie nepominie, kým sa všetko 

nestane. 33 Nebo a zem sa pominú, ale moje slová na nikdy nepominú.“                                                                                              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 13 

 

7. Zamyslenie nad Božím slovom (Evanjelium podľa Lukáša 21,28) 

 

     „Keď sa toto začne diať , vzpriamte sa a pozdvihnite hlavy, pretože sa približuje vaše vykúpenie.“ 

                                                                                                                                                           Amen. 

Milé sestry, milí bratia, milí priatelia! 

 

                  Druhá adventná nedeľa so sebou prináša posolstvo: Kráľovstvo Božie prichádza.  

Keď nad týmto posolstvom  premýšľame, uvedomíme si niekoľko podstatných skutočností:  

1. Božie kráľovstvo prišlo do tohto sveta, keď sa Boh Ježiš stal človekom 

2. každý, kto Ho nasleduje, úprimne v Neho verí a vpúšťa Ho do svojho života, môže už teraz prežívať   

    Božie kráľovstvo 

3. naplno sa Božie kráľovstvo stane  prítomnou skutočnosťou  vo večnosti po druhom príchode Pána Ježiša.  

 

Môžeme povedať, že Božie kráľovstvo sa stáva súčasťou života jednotlivca, ak  je Ježiš Pánom jeho života 

a potom sa tak cez neho môže stávať aj súčasťou blízkeho okolia. Je však Božie kráľovstvo súčasťou nášho 

života?  Prežívajú druhí v našej blízkosti Božie kráľovstvo? Nemodlíme sa v modlitbe Otčenáš prosbu- príď 

kráľovstvo Tvoje- práve preto, aby sa stávalo našou  trvalou súčasťou ? 

                Keď si toto všetko naplno uvedomíme, tak skôr so smútkom musíme skonštatovať, že naše životy 

sú často veľmi vzdialené Božiemu kráľovstvu. Veď prežívať Božie kráľovstvo vlastne znamená, že v nich  

kraľuje Ježiš- Kráľ tohto kráľovstva. Zdá sa nám však toto našou realitou? Kraľuje Ježiš v našich životoch?  

           Prečítané slová z Evanjelia podľa Lukáša upriamujú našu pozornosť na udalosti, ktoré budú 

predchádzať druhému príchodu Pána Ježiša, a teda príchodu Božieho kráľovstva. Hovorí sa tu o prírodných 



katastrofách, o úzkosti národov a strachu ľudstva. Možno sa nám to zdá povedomé. No aj keď je to 

pochmúrna správa, nič z toho nemá byť pre kresťanov príčinou obáv, ale skôr dôvodom k radosti , že návrat 

Mesiáša je blízko: „Keď sa toto začne diať, vzpriamte sa a pozdvihnite hlavy, pretože sa približuje vaše 

vykúpenie.“  Nedajme sa vydesiť súčasnými alebo budúcimi okolnosťami, ale  buďme vždy pripravení  na 

to, že Ježiš sa vráti a prosme o Jeho pokoj a tiež o to, aby sme vo svojich životoch  nestratili  lásku k Nemu 

a k blížnym . 

                K vážnemu premýšľaniu nad  svojimi životnými postojmi a k prehodnoteniu mnohých z nich nás 

pozýva tohtoročný adventný čas. Využívajme tieto adventné dni naplno na takúto duchovnú prípravu. Nech 

to nie sú len veci tohto sveta, veci hmotné, ktoré blúdia našou mysľou. Nech to nie je len strach a obavy, ale 

predovšetkým Boží pokoj, ktorý prevyšuje každé naše poznanie a Božia láska, ktorá nás učí prijímať 

druhého bez odsudzovania a pohŕdania. Žime tak, aby nás druhý príchod Pána Ježiša nezastihol 

nepripravených a aby cez nás mohol k druhým prichádzať aspoň „kúsok“ Božieho kráľovstva.     

            Apoštol Pavol v Liste Filipským napísal slová, ktoré by nám k dosiahnutiu tohto cieľa   mohli tiež 

pomôcť: „Vaša dobrotivosť nech je známa všetkým ľuďom. Pán blízko!“ (4,5)   

                                                                                                                                                                  Amen. 

                                                                                                                                                                

Pomodlime sa:  Drahý Pane, každý deň sa modlíme- príď kráľovstvo Tvoje- no v skutočnosti žijeme tak,  

                          ako by ani neexistovalo. Je toho mnoho, čo Ťa musí v našich životoch zarmucovať.  

                          Prosíme Ťa, odpusť nám narastajúcu nelásku a všetky prejavy nášho hriešneho ja, ktoré tak 

                          rado hľadá nepriateľa a obviňuje ho. Prosíme Ťa o Tvoju pomoc, o Tvoju lásku , ktorú  

                          potrebuje každý z nás, aby sme sa nestali otrokmi hriechu  a zla v nás aj okolo nás. 

                          Pomôž nám, aby sme boli pripravení na to, že môžeš kedykoľvek prísť. Ďakujeme Ti, že  

                          Ty si Ten, kto nám nedovolí zúfať si, ale naopak, napĺňa naše srdcia nádejou. Buď s nami, 

                           prosíme, v dobrom aj v zlom.                                                                                         Amen.                                                                                                                                    

Teraz  sa spoločne pomodlime  modlitbu Pánovu: 

Otče náš, ktorý si v nebesiach... 

 

6. Pieseň ES  14 

 

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 2. adventnú nedeľu, aby ste nielen počas nej mohli prežívať Božie kráľovstvo ! 

  

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

        na  všetkých klientov aj zamestnancov.  A keďže potravinová zbierka v Tescu  pre náš domov  

       dôchodcov bola v minulom týždni, žiaľ, zrušená, myslite, prosím ,na nich aj  konkrétnou pomocou,  

       ktorá je určite potrebná. Predtým radšej, prosím, kontaktujte telefonicky pani riaditeľku  alebo niektorú  

       zo   zamestnankýň  a  ony Vás určite rady usmernia, čo práve teraz najviac  v domove  potrebujú. 

       Ďakujem Vám za porozumenie a ochotu. 

                                                                                                 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. 


