
                       Domáca pobožnosť na 5. nedeľu  po Veľkej noci (9. máj 2021) 

                                                               Deň matiek 
 

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 607 

 

4. Vypočujme si  spoločne  slová epištoly a aj evanjelia, ako ich máme napísané v Liste Efezským 6,1-4 

    a v Evanjelium  podľa  Jána 19,26-27: 

 
Ef 6,1-4:  „Dietky, poslúchajte si rodičov v Pánu, lebo to je spravodlivé. Cti si otca a matku- to je prvé prikázanie  so zasľúbením,  - 

                  aby sa ti dobre vodilo a aby si dlho žil na zemi. A vy, otcovia, nedráždite si dietky, ale ich vychovávajte v kázni a napomínaní  

                  Pánovom.“ 

 

J19,26-27: „ Keď Ježiš uzrel matku a vedľa nej stáť učeníka, ktorého miloval, riekol matke: Žena ,ajhľa tvoj syn! Potom riekol učeníkovi:  

                   Ajhľa, tvoja matka! A od tej  hodiny prijal ju učeník k sebe.“     

                                                                                                                                                                                                                 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 559 

 

7. Zamyslenie nad Božím slovom ( Prvá kniha kráľov 8,58 ) 

 

                            Pomodlime sa:  Pomôž nám, Bože, nech sme  vo viere vždy stáli, 

                                                      a na modlitbách verní, vytrvalí- 

                                                      Daj, nech  to, o čo na modlitbách  prosievame- 

                                                      pre zásluhy Pána Ježiša Krista- dostávame. Amen 

              

  „Nech sa naše srdcia naklonia k Nemu, aby sme chodili po všetkých Jeho cestách a zachovávali Jeho  

    prikázanie, Jeho ustanovenie a Jeho právne predpisy, ktoré dal našim otcom.“    

                                                                                                                                                         Amen . 

                                                  

Milé deti, milí rodičia, starí rodičia, milé sestry, milí bratia! 

 

      

            Dnešná 5. nedeľa po Veľkej noci má názov Rogate, teda Modlite sa. Jej témou je modlitba činiteľov 

slova. A do tejto krásnej témy vstupuje aj dnešný  milý sviatok- Deň matiek. Je to veľmi symbolické. 

             Náš dnešný prečítaný text je  z veľmi radostnej udalosti izraelského národa. Konečne bol postavený 

tak dlho očakávaný a vytúžený Boží chrám v Jeruzaleme. Čo sa nepodarilo kráľovi Dávidovi, podarilo sa 

s Božou pomocou a z Jeho milosti  Dávidovmu synovi- kráľovi Šalamúnovi. Vo 8.kapitole sa hovorí o tom, 

ako do neho bola prenesená truhly zmluvy, ako sa Šalamún prihováral ľudu, ale aj ako dlho a úprimne sa 

v modlitbe rozprával s Hospodinom. Potom žehnal izraelskému národu  slovami predchádzajúcej modlitby. 

V slovách požehnania potvrdzoval Božiu vernosť voči Izraelu a vyzýval Izrael k oddanosti Hospodinovi. 

           Symbolika prepojenia dnešnej témy modlitby s Dňom matiek je výstižná. Nastavuje nám zrkadlo 

s mnohými otázkami- modlíme sa každý deň za svoje deti a vnúčatá? Modlia sa deti za svojich rodičov 

a starých rodičov ? Pripomíname si vieru svojich predkov a odovzdávame ju ďalšej generácii? Požehnávame 

svoje deti a vnúčatá ?  Kladieme ich do Božej ochrany a pod Jeho vedenie?  

         V dnešných prečítaných biblických slovách  sú  prepojené slová modlitby s požehnaním: „ Nech sa 

naše srdcia naklonia k Nemu, aby sme chodili po všetkých Jeho cestách a zachovávali Jeho prikázanie, Jeho 



ustanovenie a Jeho právne predpisy, ktoré dal našim otcom.“ Je veľmi dôležité, čím sa napĺňa myseľ a srdce 

človeka, resp. na koho je srdce človeka zamerané. Toto sa nezmenilo ani v dnešných časoch. Je dôležité, aby 

aj dnes srdcia rodičov a detí, ale aj starých rodičov boli zamerané na Pána Boha, ktorý má moc napĺňať život 

človeka mnohými darmi. Keď má človek (dieťa, rodič) srdce zamerané na Pána Boha, je prirodzeným 

dôsledkom , že rád chodí po Božích cestách a riadi sa v živote  Božími trvalými pravidlami. Taký by mal 

byť život našich rodín. V tejto pohnutej dobe by sme sa tiež mohli pýtať- modlíme sa za svoje rodiny, aby 

bola naša viera živá? Modlíme sa za to, aby sme  mali v mysliach a srdciach vytrvalú túžbu po opätovných 

stretnutiach v spoločenstve sestier a bratov? Hľadáme aj v týchto náročných časoch  každodenné možnosti 

byť so svojím Bohom na modlitbách  a v spoločenstve Jeho slova? 

         Skúsme sa pri takýchto zamysleniach aj obzrieť späť, na našich predkov, ktorí mali v srdciach silnú 

túžbu po spoločenstve. Boli ochotní prejsť neraz aj kilometre pešo, len aby mohli prísť na služby Božie.  

Dnes máme  chrám veľmi blízko, a predsa, keď máme možnosť , neprídeme. Skúsme porozmýšľať nad tým, 

že keď budeme mať opäť možnosť prísť  do chrámu našich predkov, či ju využijeme. Božie požehnanie  

spočíva na ľuďoch, ktorí Boha hľadajú  a žijú s Ním svoj každodenný život  v spoločenstve slova 

a modlitby. Je toho veľa, za čo v nich môžeme Pánu Bohu ďakovať. Nech nás inšpirujú nasledovné slová: 

„Ďakujem za úsmev, ktorý mi vždy príjemne rozžiari deň. Ďakujem za chlebík, ktorý môžem jesť vďaka 

roľníkom. Ďakujem za slnko, ktoré mi každý deň dáva teplo. Ďakujem za dúhu, ktorá mi pripomína, že aj 

obloha sa dokáže hrať s farbami. Ďakujem za mamu , ktorá mi dala život. Ďakujem za otcovo rameno, 

o ktoré sa môžem vždy oprieť. Ďakujem za priateľov, ktorí ma berú za každých okolností takú/takého, 

aká/aký som. Ďakujem za lásku, ktorá mi ukazuje, že v každom okamihu mám mať otvorené srdce. 

Ďakujem za prekážky v mojom živote. Vďaka nim poznám hodnotu šťastia. Ďakujem za hudbu. Som 

rada/rád, že si nám ju dal. Často môžem vďaka nej prísť k Tebe. Na tomto svete je toľko vecí, za ktoré 

môžeme Bohu ďakovať. Poďakuj aj ty... 
                                                                                                                                                               Amen.  

 

Pomodlime sa:  Pane Bože, dnes Ti ďakujeme Ti za naše drahé mamy, ale aj za  našich drahých otcov. 

Ďakujeme Ti  aj za našich  starých rodičov. Ďakujeme, že nám dávaš dar modlitby a voláš nás do 

spoločenstva s Tebou. Prosíme Ťa, odpusť nám, že ako rodiny neraz nekráčame po Tvojich cestách, 

zabúdame na Teba. Neraz preto žijeme veľmi prázdny  život. Nedokážeme sa radovať z maličkostí, ktoré 

nám dávaš a už vôbec nie z daru spasenia. Prosíme Ťa, nauč nás chodiť po Tvojich cestách, aby sme mohli 

žiť  požehnaný život v Tvojej blízkosti. Vypočuj túto našu modlitbu, keď k Tebe ešte spoločne voláme 

slovami, ktoré nás naučil Tvoj milovaný Syn-   Otče náš, ktorý si v nebesiach...       

                                                                                                                                                                Amen.                                                                        

 

6. Pieseň ES 649 

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, 

 

nech Vás dnešná zvesť povzbudí a  posilní v každodenných modlitbách,  čítaní Božieho slova a v úprimnom  

 

hľadaní a nasledovaní  Pána Ježiša! Máme Mu za čo ďakovať.  

 

Prajem Vám požehnanú  2.májovú nedeľu- Deň matiek! 

 

                                                                                                S úctou      Vaša farárka 


