
                                     Domáca pobožnosť na 4. adventnú nedeľu  

                                                       (19. 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 5 

 

4. Vypočujme si  spoločne  slová epištoly  a evanjelia, ako ich máme napísané v  Liste Filipským  

    4,4-9  a v Evanjeliu podľa  Jána 1,19-28: 

 
Fil 4,4-9: „Radujte sa v Pánovi vždy! Opakujem: radujte sa! Vaša dobrotivosť nech je známa všetkým  ľuďom. Pán blízko! O nič nebuďte 

                 ustarostení, ale vo všetkom s vďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti vo všetkých  svojich modlitbách a prosbách. A pokoj 

                 Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, bude chrániť vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi. Napokon premýšľajte, bratia, 

                 o všetkom, čo je pravdivé, čo čestné, čo spravodlivé, čo čisté, čo ľúbezné, čo príjemné, o všetkom, čo je cnostné a čo chválitebné! 

                 Čomu ste sa naučili, čo ste aj prijali, počuli a videli na mne, to čiňte. A Boh pokoja bude s vami.“ 

J 1,19-28: „ A toto je svedectvo Jánovo, keď židia z Jeruzalema poslali k nemu kňazov a levítov, aby sa ho spýtali: Kto si ty? Vyznal a nezaprel. 

                   Vyznal: Ja nie som Kristus. I spýtali sa ho: Čo teda? Si Eliáš? Povedal: Nie som. Či si prorok? Odpovedal: Nie! Povedali mu 

                   teda: Tak kto si? Aby sme dali odpoveď tým, ktorí nás poslali: čo hovoríš sám o sebe? A on povedal: Ja som hlas volajúceho 

                   na púšti: Vyrovnávajte cestu Pánovi, ako povedal prorok Izaiáš. A poslovia boli z farizejov; opýtali sa ho teda: A tak, prečo krstíš, 

                   keď nie si Kristus, ani Eliáš, ani prorok? Ján im povedal: Ja krstím vodou, ale medzi vami stojí Ten, ktorého vy nepoznáte. Ten, 

                   čo prichádza po mne, a ja nie som hoden rozviazať  Mu  remienky na obuvi. Toto sa stalo v Betánii za Jordánom, kde Ján krstil.“ 

         

                                                                                                                                                                                                                  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 7 

 

7. Zamyslenie nad Božím slovom (Žalm 80,2a.3b.4.) 

 

     „Čuj, Pastier Izraela; Vzbuď svoju silu a príď nám na pomoc! Obnov nás , Bože, a rozjasni svoju tvár,  

        aby sme boli spasení!“ 

                                                                                                                                                              Amen. 

 

Milé sestry, milí bratia, milí priatelia! 

                 

         Z prečítaných slov  jednoznačne cítime úporné volanie o pomoc. Žalmista  bol v Jeruzaleme a bol 

ohromený nad asýrskym zajatím  mnohých  obyvateľov  severnej časti krajiny. Uvedomoval si, že Boží 

vyvolený ľud zlyhal, veľmi sa vzdialil plneniu a požehnaniu Mojžišovej zmluvy a že asýrske zajatie je 

vlastne trestom , ktorý na seba ľud Izraela privolal. Preto prosí Boha, aby obnovil svoj ľud pre požehnanie 

Mojžišovej zmluvy. 

        Oslovuje Hospodina ako Pastiera Izraela, ako Toho, ktorý sa ujíma aj stratených ovečiek. Prosí Ho, 

 aby ukázal svoju silu a prišiel im na pomoc, aby ich obnovil  a rozjasnil svoju tvár , aby mohli byť spasení; 

aby napriek okolnostiam mohli prežívať vnútornú  radosť z toho, že sú zachránení. 

         Prežívať radosť by sme mali aj v dnešnú 4.adventnú nedeľu. Jej témou je totiž Radostné posolstvo 

o blížiacom sa Pánovi. Radosť prežívali všetci tí, ktorí vítali Spasiteľa pri Jeho prvom advente- príchode. 

Radosť môžeme prežívať aj počas každoročného adventu pri Božom slove, kedy sa Spasiteľ dotýka nášho 

srdca a kedy zvlášť intenzívne vstupuje do našich životov pri Večeri Pánovej. A napokon by sme mali 

prežívať radosť a tešiť sa na Jeho druhý advent, o ktorom netušíme, kedy nastane. 

         Ako žalmista a starozmluvný  Boží ľud prosili  nebeského Pastiera o pomoc, tak Ho máme o pomoc 

prosiť aj my. Pretože nielen izraelský ľud, ale aj každý jeden z nás má  na to množstvo dôvodov. Izraelský 



národ sa nachádzal v ťažkej životnej situácii. V nezávideniahodnej situácii sa nachádzame aj my dnes.  

Cítime sa ohrození, prežívame strach, strácame slobodu aj pevnú pôdu pod nohami. Dá sa tu teda hovoriť 

o radosti? Keď príliš hľadíme a sme zameraní iba na okolnosti okolo nás, nebudeme toho schopní. A to je 

dôvod, prečo je nevyhnutné zamerať sa na Pána Boha a prosiť Ho o pomoc-  aby   v nás obnovil radosť, 

ktorej pôvodcom je On; aby v nás pôsobil vnútornú slobodu prijatím Spasiteľa a Jeho odpustenia. 

             Keď sa v dávnych dobách  kráľ na človeka, ktorý ho o niečo prosil, usmial, prosebník mohol vedieť, 

že kráľ jeho prosbe vyhovie. O to prosí Pána Boha  aj žalmista- aby rozjasnil svoju tvár. Túžbou žalmistu aj 

starozmluvného ľudu bolo spasenie. Čo je našou túžbou? Naplnením túžob starozmluvného ľudu bol 

príchod Mesiáša. Túžime my po stretnutí s Ním? Túžime po tom, aby prišiel aj do našich životov? 

Chystáme sa prežívať blížiace sa vianočné sviatky s Jeho prítomnosťou v našich rodinách? Alebo nimi len 

povrchne prebehneme bez toho, že by nás zvesť o príchode Božieho Syna do nášho sveta zasiahla 

a zmenila? 

            Ak prijmeme Zdroj radosti  do svojho života, potom budeme schopní radosť aj rozdávať.  Jeden 

príbeh hovorí o chudobnom človeku, ktorý sa pýtal Boha: „Prečo som taký chudobný?“  Boh mu odpovedal: 

„Pretože nedávaš.“ Človek mu odpovedal: „ Nemám čo dať.“  Boh mu na to odpovedal: „Máš čo dávať, 

aspoň 5 vecí: 1) TVÁR- môžeš sa usmievať, rozdávať radosť, povzbudzovať 

                      2) ÚSTA- môžeš hovoriť láskavo, povzbudzovať ľudí, zlepšiť náladu 

                      3) SRDCE- môžeš otvoriť svoje srdce ostatným s úprimnosťou a láskavosťou 

                      4) OČI- na druhých sa môžeš pozerať  s láskou a súcitom 

                      5) TELO – môžeš urobiť niečo pre druhých, aby si im pomohol... 

 Tak vidíš- nie si vôbec chudobný. Skutočne chudobní sú ľudia chudobní v srdci.“ 

          Zoberme si v týchto zložitých časoch z tohto príbehu príklad. Nechajme Pastiera Izraela, aby nás 

zachránil a naplnil naše srdcia radosťou a vďačnosťou.                                                                           Amen.   

   

Pomodlime sa: Ďakujeme Ti, náš Dobrý Pastier, že sa nás ujímaš . Ďakujeme za to, že si prišiel do nášho  

                         hriešneho sveta, aby si nás zachránil. Prosíme Ťa, odpusť nám, že žijeme v strachu, 

                         vnútornej neslobode, že sa príliš nechávame prevalcovať okolnosťami. Príď nám na pomoc 

                         a zmiluj sa nad nami. Daj, aby sme v pokore, pokání a radosti prežívali nielen tento adventný  

                        čas, ale  aby sme sa zameriavali aj na Tvoj druhý príchod. Prosíme, zachráň nás. 

                                                                                                                                                                   Amen.                                                                                                                                    

 

Teraz  sa spoločne pomodlime  modlitbu Pánovu: 

Otče náš, ktorý si v nebesiach... 

 

6. Pieseň ES 25 

 

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 4. adventnú nedeľu ! Nechajme sa napĺňať radosťou, ktorej darcom je Boh. 

 

 

                                                                                                      S úctou 

                                                                                                                                            Vaša farárka 

 


