
                        Domáca pobožnosť na nedeľu po Vstúpení  (16. 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 159 

 

4. Vypočujme si  spoločne  slová epištoly a aj evanjelia, ako ich máme napísané v Prvom liste Petra 4,7-11 

    a v Evanjeliu  podľa  Jána 15,26-16,4: 
 

1Pt 4, 7-11: „7 Koniec všetkého je blízko. Buďte teda rozvážni a dbajte na modlitby. 8 A nadovšetko, verne sa milujte vospolok, lebo láska 

prikrýva množstvo hriechov. 9 Buďte navzájom pohostinní bez reptania. 10 Posluhujte si ako dobrí šafári rozličnej milosti Božej, každý tým 

duchovným darom, ktorý prijal. 11 Keď niekto hovorí, nech hovorí ako reč Božiu; keď niekto posluhuje, nech to robí ako z moci od Boha, aby sa 

vo všetkom oslavoval Boh pre Ježiša Krista; On má slávu a moc naveky vekov. Amen. “ 

J 15,26-16,4: „ 26 Keď však príde Radca, ktorého vám ja pošlem od Otca, bude svedčiť o mne, 27 a aj vy budete svedčiť, pretože ste od počiatku 

so mnou. 1 Toto som vám hovoril, aby ste sa nepohoršovali. 2 Vylúčia vás zo synagóg, áno, prichádza hodina, keď každý, kto vás bude vraždiť, 

domnievať sa bude, že tým Bohu slúži. 3 A budú to robiť preto, že nepoznali Otca, ani mňa. 4 Ale hovoril som vám to, aby ste si, keď príde ich 

hodina, pripomenuli, že som vám (to) povedal. Toto som vám nehovoril od počiatku, pretože som bol s vami.   “ 

                                                                                                                                                                                                                 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 247 

 

7. Zamyslenie nad Božím slovom ( List Filipským 1,6 ) 

 

                            Pomodlime sa: Oslávený Kriste náš, prihováraj sa za nás, 

                                                     aby v nás viera nechradla a Tvoja láska nechladla. Amen 

              

    „A som presvedčený, že Ten, ktorý počal vo vás dobré dielo, aj ho dokoná až do dňa Krista Ježiša .“    

                                                                                                                                                              Amen . 

                                                  

Milí priatelia, milé sestry, milí bratia! 

 

  

            Človek  túži byť šťastný. Zvyčajne sa naháňa za všetkým, čo mu tento pocit šťastia môže poskytnúť. 

Šťastie sa mu spája s príjemnými chvíľami  v rodine , s obdarovaním,  so zdravím, zaľúbenosťou, láskou, 

bezproblémovým životom , chvíľami oddychu  a podobne. Šťastie je však veľmi pominuteľný a krehký 

pocit, ktorý sa neraz rozsype ako domček z kariet, keď prídu do života akékoľvek  problémy, ťažkosti 

v podobe chorôb či straty blízkeho človeka... Dušu človeka skôr začne trápiť pocit zúfalstva a beznádeje. 

            Protiváhou k šťastiu  je radosť, ktorá je oveľa hlbšia a ktorá môže byť v našich životoch prítomná, aj 

keď nám je  ťažko. Svoj pôvod má v Božej láske, starostlivosti  a prítomnosti v ľudskom živote. Vďaka 

vedomiu, že nás Boh miluje a je s nami za každých okolností života, môžeme prežívať radosť, o ktorú nás 

nemôžu  pripraviť ani problémy a ťažkosti. 

           O túto vnútornú  radosť nemohla apoštola Pavla pripraviť ani skutočnosť  jeho väzenia. Zo situácie , 

ktorá by mnohých pripravila o všetku nádej, píše apoštol Pavol list kresťanom v cirkevnom zbore vo Filipis. 

A aj keď píše z väzenia, jeho list je plný radosti, ku ktorej pozýva aj filipských. Veriaci v tomto cirkevnom 

zbore na severe Grécka mu boli zvlášť blízki. Pavol  tento cirkevný zbor založil na svojej druhej misijnej 

ceste. Filipský zbor bol prvým kresťanským zborom na európskom kontinente. Veriaci vo Filipis mali tiež 



k Pavlovi úprimný vzťah a pomáhali mu, aby sa evanjelium mohlo šíriť ďalej. Filipskí boli vždy ochotní 

prijať akúkoľvek úlohu, do ktorej ich Pán Boh volal. Veď On bol ten , ktorý v nich to dobré dielo -dielo 

spasenia-  začal. Apoštol Pavol ich uisťuje  práve o tomto- „a som presvedčený, že Ten , ktorý počal vo vás 

dobré dielo, aj ho dokoná až do dňa Krista Ježiša.“   Ten, ktorý sa dotkol ich sŕdc a zmenil ich životy; Ten, 

ktorý im dal dar viery a spasenia, Ten svoje dielo v ich živote aj dokončí, až kým sa s Ním nestretnú tvárou 

v tvár. Na golgotskom kríži sa začalo to dielo spásy. Ježiš obetoval svoj život, aby nám mohli byť odpustené 

naše hriechy. V nás to dielo začína, keď  Duch Svätý vstúpi do nášho života  a pôsobí v nás zmeny, pomáha 

nám napodobňovať Ježiša a nasledovať Ho za každých okolností. To dielo sa v nás  začalo, keď Ježiš vstúpil 

do nášho života, keď sme Ho prijali a bude v nás pokračovať, až kým sa s Ním nestretneme tvárou v tvár. 

              Keď Pán Boh niečo začne, tak to aj dokončí. Z Jeho strany je to vždy 100%-né. Zasľúbenie o tom, 

že Boh dokončí, čo začal, však neplatilo len pre kresťanov vo Filipis, ale platí aj pre nás. Pán Boh bude 

pracovať aj v našom živote. Bude nás udržiavať v milosti a poznaní, aby sme mohli duchovne rásť  a byť 

pripravení  na večnosť. Pán Boh nie je Ten, kto nad nami láme palicu. On to začaté dielo chce dokončiť. 

Je len na nás , či Mu to umožníme a či pri Ňom zostaneme verne až do konca svojho života. On je verný. 

Nenechajme sa ani v životných ťažkostiach pripraviť o radosť, vieru, lásku a nádej.  

          Nechajme sa inšpirovať aj nasledujúcim príbehom: Jednou z najúžasnejších udalostí roku 2006 bol 

výkon Mareka Inglisa, ktorý vystúpil na Mount Everest na protézach. V roku 1982 zastihla tohto horského 

sprievodcu na novozélandskej hore Mount Cook silná snehová búrka. Dva týždne bol nútený prečkať 

v ľadovej jaskyni, kde veľmi premrzol. Kvôli vážnym omrzlinám  mu lekári museli amputovať obidve  

dolné končatiny pod kolenami. 

         Inglis však nezostal sedieť doma a nariekať. Namiesto toho, aby nad sebou plakal, vrátil sa do školy 

a stal sa biochemikom. V roku 2002 na svojich protézach pokoril Mount Cook a v máji 2006 dosiahol 

nemožné- vystúpil na vrchol Mount Everestu. 

             Berme si príklad z apoštola Pavla, ale aj zo života tohto muža. Nestrácajme radosť, vieru , lásku 

a nádej, aj keď sa nachádzame v ťažkostiach. Buďme si istí, že Ten, ktorý v nás  začal to dobré dielo, ho aj 

dokončí. 

 

 Pomodlime sa: Pane  Bože, ďakujeme Ti za  dielo spásy, ktoré si začal skrze Pána Ježiša Krista. Ďakujeme  

                          Ti, že si zdrojom našej radosti, lásky , viery aj nádeje. Ďakujeme Ti za Tvoju vernosť  

                           a vytrvalosť, ale aj trpezlivosť s nami. Prosíme Ťa odpusť nám, že neraz klesáme na duchu        

                           a strácame radosť. Prosíme Ťa, pomôž nám vrátiť sa k Tebe a hľadať Ťa z úprimného srdca. 

                                                                                                                                                                   Amen.     

   Otče náš...                                                                    

 

6. Pieseň ES 634 

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, 

 

   prajem Vám požehnanú nedeľu  po Vstúpení . Nech ju spoločne  prežívame v istote radosti, viery, lásky a  

 

nádeje, že Ten, ktorý v nás začal dobré dielo, ho aj dokončí. 

 

                                                                                                S úctou     

 

                                                                                                                                Vaša farárka 


