
                         Domáca pobožnosť na 2.slávnosť svätodušnú (24. 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 171 
 

4. Vypočujme si  spoločne  slová žalmu, epištoly a evanjelia, ako ich máme napísané v Žalme 51,12-21;  

     v  Skutkoch apoštolov 10, 42-48 a v Evanjeliu podľa Jána 3,16-21: 
Žalm 51,12-21:  „12 Srdce čisté stvor mi, ó Bože, a obnov vo mne ducha pevného! 13 Od svojej tváre nezavrhni ma a svojho svätého Ducha mi 

neodnímaj! 14 Navráť mi radosť z Tvojej pomoci a duchom poslušnosti podopri ma! 15 Chcem učiť priestupníkov Tvojim cestám, aby sa 

hriešnici k Tebe obracali. 16 Vytrhni ma, ó Bože, z krvnej viny. Ty, Bože mojej spásy! Nech zaplesá môj jazyk pre Tvoju spravodlivosť. 17 Ó 

Pane, Ty mi otvor pery, nech moje ústa Tvoju chválu zvestujú. 18 Lebo Ty nemáš záľubu v zábitku, a keby som ti obetoval zápal, nepáčil by sa 

Ti. 19 Bohu milou obeťou je duch skrúšený; Ty, Bože, nepohŕdaš srdcom skrúšeným a zdrveným. 20 Preukáž dobro Sionu vo svojej priazni, 

vybuduj múry Jeruzalema! 21 Potom si obľúbiš správne obete, zápaly a celožertvy; vtedy budú obetovať junce na Tvojom  oltári.“ 

 

Sk 10,42-48:  „42 A sám prikázal zvestovať ľudu a svedčiť, že On je ten Bohom ustanovený sudca živých a mŕtvych. 43 O Ňom svedčia všetci 

proroci, že pre Jeho meno dosiahne odpustenie hriechov každý, kto verí v Neho. 44 Ešte Peter hovoril tieto slová, keď Duch Svätý zostúpil na 

všetkých, ktorí počúvali jeho reč. 45 A spomedzi Židov veriaci, ktorí prišli s Petrom, užasli, že aj na pohanov vylial (Boh) dar Ducha 

Svätého; 46 lebo ich počuli hovoriť jazykmi a velebiť Boha. Vtedy povedal Peter: 47 Či môže niekto zabrániť pokrstiť vodou tých, čo prijali 

Ducha Svätého ako aj my? 48 Preto rozkázal, aby boli pokrstení v mene Ježiša Krista. I prosili ho, aby pobudol niekoľko dní medzi nimi.“ 

 

J 3,16-21:  „16 Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v 

Neho. 17 Lebo neposlal Boh Syna na svet, aby odsúdil svet, ale aby ho spasil. 18 Kto verí v Neho, nebude súdený. Kto neverí, už je odsúdený, 

pretože neuveril v meno jednorodeného Syna Božieho. 19 A v tom je súd, že svetlo prišlo na svet, ale ľudia väčšmi milovali tmu ako svetlo, lebo 

ich skutky boli zlé. 20 Každý totiž, kto zle robí, nenávidí svetlo a nejde na svetlo, aby jeho skutky nevyšli najavo. 21 Ale kto činí pravdu, ide na 

svetlo, aby jeho skutky boli zjavené, pretože sú v Bohu  konané.“ 

                                                                                                                                                                                                                        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 257 

 

7. Zamyslenie nad Božím slovom ( Filipským 2,2b ) 

 

                          Pomodlime sa:  Strach, nesloboda, nepravda a smútok- 

                                                    tak často ťažia nás a strhávajú ku dnu,- 

                                                    Príď, Duchu Svätý, naplň nám srdcia a buď s nami, 

                                                    a daruj nám smelosť, slobodu, pravdu 

                                                    a radosť v Tebe úplnú.   Amen. 

 

   „... zmýšľajte rovnako, majte rovnakú lásku, buďte jedna duša a jedna myseľ...“ 

                                                                                                                                                                   Amen. 

 

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

 

           Aj keď by sa nám mohlo zdať, že tieto slová by boli ideálne pre novomanželov ako usmernenie pre 

ich spoločný život, nie je to tak. Sú určené pre všetkých kresťanov, pre spôsob ich života podľa Božej vôle. 

Určite nám však príde na myseľ otázka, či je vôbec možné zmýšľať rovnako, rovnako milovať, byť jedna 

duša a jedna myseľ, keď je každý z nás úplne iný ako ten druhý. Každý z nás je predsa originál, a teda   je 

prirodzené , že každý má iný spôsob premýšľania a nazerania na život. Nie je to teda len akási 

nezrealizovateľná a vyidealizovaná teória? Nie je to niečo, čo je odtrhnuté od života? 

            Tento list napísal človek, ktorý mal mnoho rôznorodých skúseností , bol veľmi originálny a aj jeho 

životná cesta bola jedinečná. Z prenasledovateľa kresťanov sa stal  nasledovník  Ježiša. Apoštol Pavol, 



pretože o ňom je reč, mal to najlepšie vzdelanie, bol rímskym občanom , bol pravoverný Žid, a napriek tomu 

prežil mnoho ťažkých životných období. V nich sa však vždy sústredil na to podstatné. Vždy chcel mať pred 

sebou na prvom mieste Krista, vždy hľadal Jeho vôľu a bol ochotný aj obetovať svoj život, ak to bude 

potrebné. Kresťanov vo Filipis vyzýval k jednote zmýšľania, lásky, aby boli jedna duša a jedna myseľ, lebo 

iba tak je možné fungovať v spoločenstve bratov a sestier , teda v rodine Božích detí. Nie je to teda 

nedosiahnuteľná méta. 

               Samozrejme platí, že ako ľudské bytosti nebudeme mať v rôznych témach rovnaký názor, ale 

v tých podstatných duchovných záležitostiach by mala byť jedna myseľ a rovnaké zmýšľanie, rovnaká 

láska- tá Božia , pretavená do vzájomných skutkov dobra a lásky. Všetci spoločne by sme mali byť zajedno 

v tom, čo je dobré a čo zlé, čo je správne a čo nesprávne, čo je  Božie a čo ľudské, resp. čo má na svedomí 

Boží nepriateľ ( „veď náš boj nie je proti krvi a telu, ale proti kniežactvám a mocnostiam, proti pánom sveta 

tejto temnosti, proti zlým duchom v nebesiach.“ Ef 6,12) Kristovi nasledovníci si majú pomáhať, majú sa 

úprimne snažiť spolupracovať na Božom  diele, majú toho druhého klásť na prednejšie miesto než seba. 

                Zo života slávneho matematika Pierra Simona Laplaceho vieme nasledovné: Asistent tohto 

slávneho matematika mu prišiel jedného dňa  nadšene oznámiť, že urobil mimoriadny objav. Laplace 

nešetril povzbudením a uznaním. Asistentovi dal najavo, aký je jeho objav mimoriadny a pomohol mu pri 

jeho publikovaní. 

            O niekoľko rokov, po smrti veľkého vedca, našiel asistent v jednom  zošite s poznámkami Laplaceho 

svoj objav. Laplace ho opísal oveľa skôr a oveľa podrobnejšie než on. Nepublikoval ho však, ale dal 

prednosť svojmu asistentovi, aby ho týmto úspechom povzbudil. 

               Nejako takto to má fungovať aj v rodine kresťanskej cirkvi, v rodine Božích detí. A za takýmto 

spôsobom života, o ktorom hovorí aj apoštol Pavol  kresťanom vo Filipis, jednoznačne stojí Duch Svätý. 

Témou dnešnej 2.slávnosti svätodušnej je ovocie Ducha Svätého.  Budeme stromom, ktorý prináša takéto 

ovocie? Nezabudnime, čo hovorí apoštol Pavol: „zmýšľajte rovnako, majte rovnakú lásku, buďte jedna duša 

a jedna myseľ.“                                                                                                                                          Amen.                     

  

Pomodlime sa:  Duchu Svätý, ďakujeme Ti , že Ty stojíš za všetkými dobrými darmi pre náš život aj náš  

                          duchovný rast. Ďakujeme Ti, že Ti záleží na našich vzájomných vzťahoch. Prosíme Ťa, 

                          odpusť nám, že Ťa neraz zarmucujeme a náš život nie je svedectvom viery a lásky. 

                          Vstúp do našich životov a formuj nás.                                                                            Amen.                                          

 

Teraz  sa spoločne pomodlime  modlitbu Pánovu: 

Otče náš, ktorý si v nebesiach... 

 

6. Pieseň ES 176 

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, 

                                   prajem Vám požehnaný večer  2. slávnosti svätodušnej. 

                                                                                                                              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.                           


