
                                     Domáca pobožnosť na 3. adventnú nedeľu  

                                                       (12. 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 20 

 

4. Vypočujme si  spoločne  slová epištoly  a evanjelia, ako ich máme napísané v Prvom liste Korintským  

    4,1-5  a v Evanjeliu podľa Matúša 11,2-10: 

 
1Kor4,1-5: „Tak zmýšľaj o nás každý ako o služobníkoch Kristových a o šafároch tajomstiev Božích. Od  šafárov sa vyžaduje, aby každý bol  

                     verný. Ale mne najmenej záleží na tom, či ma vy súdite, alebo akýkoľvek ľudský súd, ani sám sa nesúdim. Lebo ničoho nie som si  

                     vedomý, ale nie v tom je moje ospravedlnenie; ale Pán je Ten, ktorý ma súdi. Preto nič nesúďte predčasne, dokiaľ nepríde Pán,  

                     ktorý osvieti to, čo je vo tme skryté, a zjaví úmysly sŕdc, a vtedy každý dostane pochvalu od Boha.“ 

Mt 11, 2-10: „Keď Ján v žalári počul o skutkoch Kristových, poslal k Nemu svojich učeníkov, aby sa Ho spýtali: Či si Ty ten, čo má prísť, 

                       a či iného čakať? Ježiš im odpovedal: Choďte a oznámte Jánovi, čo počúvate a čo vidíte: slepí vidia, chromí chodia, malomocní sa  

                       čistia, hluchí čujú, mŕtvi vstávajú a chudobným zvestuje sa evanjelium. Blahoslavený, kto by sa nepohoršil na mne. 

                      Keď (poslovia) odišli, začal Ježiš hovoriť zástupom o Jánovi: Čo ste vyšli vidieť na púšť? Či trstinu, ktorú vietor sem tam kolíše? 

                       Alebo čo ste vyšli vidieť? Človeka, oblečeného do mäkkého rúcha? Ajhľa tí, čo mäkké rúcho nosia, bývajú v kráľovských  

                       domoch. Čo ste teda vyšli? Či vidieť proroka? Áno, hovorím vám: omnoho viac ako proroka. Toto je ten, o ktorom je napísané: 

                       Ajhľa, posielam svojho posla pred Tebou a on Ti pripraví cestu.“ 

                                                                                                                                                                                                                  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 21 

 

7. Zamyslenie nad Božím slovom (Evanjelium podľa Jána 1,6-8) 

 

 „Bol človek, ktorého poslal Boh; menoval sa Ján. Tento prišiel na svedectvo: svedčiť o svetle, aby všetci 

uverili skrze neho. On sám nebol to svetlo, len svedčiť mal o svetle.“                                                Amen. 

 

Milé sestry, milí bratia, milí priatelia! 

 

            Keď prichádza vzácna návšteva, snažíme sa na ňu čo najlepšie pripraviť. V adventnom čase sa tiež 

pripravujeme na tú najvzácnejšiu návštevu- príchod Spasiteľa. Tretia adventná nedeľa v tejto príprave 

zameriava našu pozornosť  na osobu Jána Krstiteľa, na človeka- proroka, ktorý bol zacielený na službu  

Bohu a na prípravu príchodu Toho, ktorého Boh pošle ako Záchrancu. 

           Kto bol Ján Krstiteľ? S pokorou si uvedomoval svoje poslanie- byť pripravovateľom ľudských sŕdc 

pre vzácneho Hosťa, ktorý nielen prinesie svetlo do tmy ľudských životov, ale ktorý je sám Svetlo sveta. 

Aj pre Jána Krstiteľa bol Boh svetlom jeho života. Ján bol vymodleným dieťaťom svojich rodičov- kňaza 

Zachariáša a jeho manželky Alžbety. O okolnostiach jeho narodenia sa môžeme dočítať v 1. kapitole 

Evanjelia podľa Lukáša. Boh s ním mal plán už pred jeho narodením. A Ján Krstiteľ ten plán krok  za 

krokom napĺňal. Uvedomoval si , že Ježiš je Svetlo sveta, na ktoré chce poukázať a ku ktorému chce 

privádzať ľudí. Ján Krstiteľ si bol vedomý skutočnosti, že on sám nie je svetlom, ale že k tomu skutočnému 

Svetlu má viesť druhých. 

          Ako sme si tejto skutočnosti vedomí my? Spoznávame v Pánovi Ježišovi Svetlo svojho života? Ako 

pripravujeme svoju myseľ, svoje srdcia na Jeho príchod?  Ako hlboko Mu dovolíme vstúpiť do nášho života, 

do života našich rodín? 

     Poslaním  Jána Krstiteľa bolo svedčiť  o Svetle- Mesiášovi. On sám si nikdy neosoboval to právo 

upriamovať pozornosť ľudí na seba, ale vždy chcel , aby bol Ježiš v centre záujmu. Tento cieľ sa mu darilo  



napĺňať práve preto, že Ježiš bol centrom, stredobodom  jeho života: „ On( Kristus) musí rásť, a ja sa 

umenšovať...  Ja nie som Kristus, ale som poslaný pred Ním.“ (J3,30.28b)  Práve preto, že Ježiš bol svetlom 

jeho života, mohol vydávať úprimné svedectvo o Ňom, aby mohli ľudia, ktorým to svedectvo prináša, uveriť 

v Neho.  

    Podobne to má byť aj v našich životoch. Aj my by sme mali svedčiť o Svetla sveta, mali by sme to Jeho 

svetlo odrážať do sveta, ktorý nás obklopuje, aby „všetci uverili“ skrze naše svedectvo, našu vieru. Pokiaľ 

však my sami radšej dávame samých seba do centra svojho života, nemôžeme byť skutočnými svedkami 

Pána Ježiša. Potom sa  nielen svet, ale aj naše životy nachádzajú v tme. Potrebujeme znovu vidieť. Ale to je 

možné len vtedy, ak Svetlo sveta Pán Ježiš nielen zasvieti , ale poriadne presvieti tmu našich životov. Čo 

tvorí tmu nášho života, to by sme najlepšie mali vedieť  my sami. Tmu, v ktorej žijeme, poznáme. Tou tmou 

je hriech. Čo všetko sa v nás a okolo nás nachádza? Čo všetko nám bráni vidieť to pravé Svetlo? Vytráca sa 

láska, stupňuje sa znepriatelenosť, ovláda nás strach, ktorý nám bráni vidieť v druhom  človeku svojho 

blížneho... Zoznam by bol naozaj veľmi dlhý. Najlepšie však bude, ak si ho doplníme a skonkretizujeme 

každý sám na seba, sám za svoj život.  

     Skúsme opustiť tmu, začnime odrážať a prinášať ako svedectvo  skutočné svetlo do tohto sveta. 

Nechajme sa inšpirovať nasledovným príbehom: Misionárka učila na jazykovej škole v Číne. Prvý deň 

vstúpila do triedy bez toho, aby povedala jediné slovo. Prešla po triede a pri každej lavici sa zastavila. 

Nakoniec- a opäť bez jediného slova- vyšla z miestnosti. Po chvíli sa vrátila a spýtala sa: „ Všimli ste si 

niečo zvláštne?“ Celá trieda na ňu mlčky hľadela. Napokon jedna študentka zdvihla ruku. „Všimla som si, 

že ste použili veľmi príjemný parfum,“ povedala. Ostatní sa začali smiať. Ale učiteľka povedala: „Presne to 

som chcela počuť. Pochopte, dlho potrvá, kým sa naučíte hovoriť po čínsky tak dobre, aby ste mohli 

nejakému Číňanovi zvestovať evanjelium. Ale už teraz môžete slúžiť týmto ľuďom svojím životom. Bude to 

pre nich Kristova príjemná vôňa. Váš život im bude zvestovať Krista dávno predtým, než budete schopní 

povedať čo len jediné slovo o svojej viere v Ježiša Krista.“ 

        Skúsme teda svojím životom  aj my  takto odrážať  Svetlo do tohto sveta.                                     Amen.   

   

Pomodlime sa: Ďakujeme Ti, Pane, za život  a službu Jána Krstiteľa. Ďakujeme , že jeho život bol  

                          svedectvom viery v Teba, svedectvom človeka, ktorý nasleduje Svetlo sveta.  

                         Prosíme Ťa, odpusť, že  my sme radšej zahľadení do nášho ega a nevidíme, že žijeme  

                         v skutočnosti v tme. Nemôžeme potom odrážať Tvoje Svetlo do tohto sveta a byť Tvojimi 

                         svedkami pre tento svet, ktorý sa nachádza v tme. Pomôž nám zmeniť to, pomôž nám  

                         nasledovať Ťa podľa príkladu Jána Krstiteľa.                                                                  Amen.                                                                                                                                    

 

Teraz  sa spoločne pomodlime  modlitbu Pánovu: 

Otče náš, ktorý si v nebesiach... 

 

6. Pieseň ES  6 

 

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 3. adventnú nedeľu ! Nech nebeské Svetlo Pán Ježiš je zmyslom, podstatou 

        a zdrojom nášho každodenného života. 

 

                                                                                                      S úctou 

                                                                                                                                            Vaša farárka 

P.S.: Kto z Vás by mal  záujem o prislúženie Večere Pánovej, ktorá  počas adventu prebieha v chráme  

         Božom, môže ma kontaktovať na telefónnych číslach:038/7699126  alebo 0918 828 224. Ďakujem. 


