
                       Domáca pobožnosť na 4. nedeľu po Veľkej noci (2. 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 128 

4. Vypočujme si  spoločne  slová epištoly a  evanjelia, ako ich máme napísané v  Liste Jakuba 1,17-21 
    a v Evanjeliu  podľa  Jána 16,5-7.12-15: 

Jk 1,17-21:  „ 17 Len dobrý údel a len dokonalý dar pochádza zhora od Otca svetiel, u ktorého nieto premeny ani zatienenia (pre) odvrátenie              
sa. 18 Zo svojej vôle splodil nás slovom pravdy, aby sme boli akousi prvotinou Jeho stvorení. Vedzte, bratia moji milovaní: 19 Nech je každý 
človek rýchly, keď treba počúvať, pomalý, keď má hovoriť, a pomalý k hnevu. 20 Lebo hnev muža nepôsobí spravodlivosť pred Bohom. 21 Preto 
odložte všetku nečistotu a všetko množstvo zlosti a s tichosťou prijímajte vštepované slovo, ktoré má moc spasiť vaše duše.“ 

J16,5-7.12-15: „5 Ale teraz idem k Tomu, ktorý ma poslal, a nikto z vás sa ma neopýta: Kam ideš? 6 Ale že som vám to povedal, smútok vám 
naplnil srdce. 7 Ja vám však pravdu hovorím: Vám prospeje, aby som odišiel; lebo ak neodídem, Radca nepríde k vám; ale keď odídem, pošlem 
Ho k vám. 12 Ešte mnoho vám mám povedať, ale teraz neznesiete. 13 Keď však príde On, Duch pravdy, uvedie vás do všetkej pravdy, lebo 
nebude hovoriť sám od seba, ale bude hovoriť, čo počuje; a bude vám zvestovať aj budúce veci. 14 On mňa oslávi, lebo z môjho vezme a bude 

zvestovať vám. 15 Všetko, čo má Otec, je moje, preto som vám povedal, že z môjho vezme a bude zvestovať vám.“                              AMEN. 

5. Na znak toho, že sme vierou prijali počuté slová 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 ( Druhý list Timoteovi 2,7) 
                   

                             „Uvažuj o tom, čo hovorím. Pán Ti dá porozumieť všetkému.“                
                                                                                                                                                      Amen.    

                                                Milé sestry, milí bratia, milí priatelia! 

       Určite sme sa neraz dostali v živote dostali do úzkych, kedy sme si uvedomili , že potrebujeme poradiť, 
pretože nevieme, ako ďalej. S najväčšou pravdepodobnosťou sme sa obrátili na dobrého priateľa, ktorý nás 
vypočul, pomohol nám pozrieť sa na problém objektívnym pohľadom, a tak sme mohli lepšie zvládnuť 
problém, v ktorom sme sa nachádzali. 
      Takýmto starším dobrým priateľom mladého Timotea bol apoštol Pavol. Prečítané  slová sú z 2. listu , 
ktorý  Pavol napísal  tomuto mladému kresťanovi. Pavol priviedol Timotea ku Kristovi na svojej prvej 
misijnej ceste. Teraz mu píše z väzenia, tesne pred svojou smrťou. Pavol sa ustavične  za neho modlil. 
Timotej pri zvestovaní evanjelia v Efeze  narazil na silný odpor. Pavol ho povzbudzoval k odvahe, aby 
nezmalomyseľnel a aby bol vytrvalý aj napriek prekážkam. Má si zobrať príklad z vojakov, športovcov 
a roľníkov, ktorí musia byť veľmi disciplinovaní, cieľavedomí a obetaví, aby dosiahli svoj cieľ. Neraz 
zažívajú mnohé príkoria, ale svoj cieľ nestrácajú z obzoru. Zo skromnosti mu nedal za príklad seba. Pritom 
bol Pavol dokonalým príkladom vytrvalosti aj napriek utrpeniu. Aj keď stratil všetok svoj majetok, svoju 
vieru nikdy nestratil. Aj keď bol vo väzení, nezradil Ježiša. Aj keď mu hrozila smrť, nevzdal sa Spasiteľa. 



Vedel sa aj v ťažkých okolnostiach sústrediť na Pána Ježiša.  Ako dobrý priateľ teda povzbudzuje Timotea 
k vytrvalosti. Nie sú to nepodstatné slová. Píše: „Uvažuj o tom, čo hovorím. Pán Ti dá porozumieť 
všetkému.“  Timotej má vážne premýšľať a zvažovať Pavlove slová. Musí mať pred sebou cieľ- zvestovať  
evanjelium  Ježiša  Krista a večný život. 
         Do akej miery uvažujeme takto o svojom živote my?  Keď na nás prichádzajú ťažkosti a do nášho 
života vstupujú problémy, ako sa na ne pozeráme? Vzdávame to? Odchádzame od Pána Boha? Dokážeme 
byť vytrvalí? 
         Aj my predsa máme dobrého priateľa, ktorý nám chce radiť, pomáhať a povzbudzovať nás. Tohto  
Priateľa a Radcu nám poslali  Otec so Synom. Pán Ježiš sám upozorňoval učeníkov na to, že On musí odísť, 
aby mohol prísť Radca. Ježiš Ho nazýva aj Duchom pravdy. On je ten, kto nám pomáha premýšľať nad 
Božími vecami, On je ten, kto nás uvádza do pravdy a dá nám „ porozumieť všetkému“, ako píše Timoteovi 
apoštol Pavol. 
         O tomto Radcovi hovoríme dnes preto, lebo  témou dnešnej nedele je zasľúbenie Ducha Svätého. 
O ňom hovorí aj  dnešné evanjelium. Duch Svätý je ten, kto nám otvára náš duchovný zrak, aby sme mohli 
porozumieť slovám Písma, aby sa stali pre nás  živými a srdca sa dotýkajúcimi  Božími slovami . Ak teda 
prežívame rôzne ťažkosti, vyhľadávame tohto Radcu? Vyhľadávame Božie slovo, z ktorého by do našich 
ťažkostí prišlo povzbudenie? 
         Niekedy máme tendenciu  vysporiadať sa so svojimi problémami len sami. Snažíme sa dokázať si, že 
to zvládneme , že nepotrebujeme nikoho. No veľmi dobre  si predsa musíme uvedomovať, že nie sme 
nadľudia.  Sme stvorení pre život vo vzťahoch. Potrebujeme pomoc zvonku. Práve  niekto druhý- náš dobrý 
ľudský priateľ, ale aj dobrý Boží Priateľ- môže vidieť náš život z nadhľadu a môže nám pomôcť. Skúsime 
Mu viac dôverovať? Skúsime viac počítať s Jeho prítomnosťou, pomocou a radou?  Čo tak zobrať si príklad 
zo života a postojov apoštola Pavla?                                                                                                         Amen.  

Pomodlime sa:  Drahý Bože, ďakujeme Ti , že si nás stvoril pre život vo vzťahoch, ďakujeme Ti za všetku  
                           lásku a starostlivosť, ktorú nám prejavuješ. Ďakujeme Ti, že jedným z ich prejavov je, že si 
                           nám dal k dispozícii dobrého Priateľa- Ducha, Radcu, ktorý nás povzbudzuje v ťažkostiach.  
                           Ďakujeme Ti aj za všetkých našich dobrých ľudských priateľov. Žehnaj im a žehnaj aj nám.  
                           Odpusť nám, že naše ťažkosti nás príliš pohlcujú a že sa od Teba vzďaľujeme namiesto  
                           Toho, aby sme u Teba hľadali radu a usmernenie. Buď naším Radcom. 
                                                                                                                                                                   Amen.                                                                                                                                  

Teraz  sa spoločne pomodlime  modlitbu Pánovu: 
Otče náš, ktorý si v nebesiach... 

6. Pieseň ES 136 
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, 

nech Vás dnešné Božie slovo povzbudí vo Vašich ťažkostiach a otvorí Vám cestu k hľadaniu Radcu. 
  



                                                                  S úctou 
                                                                                                                            Vaša farárka 

P.S.: Prepáčte, že dnešná pobožnosť kvôli technickým problémom prichádza až večer. 
         Ďakujem za pochopenie a prajem Vám požehnaný týždeň.


