
                                  Domáca pobožnosť na Vstúpenie  (13. 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 162 

 

4. Vypočujme si  spoločne  slová epištoly a aj evanjelia, ako ich máme napísané v Skutkoch apoštolov 1,1-11 

    a v Evanjeliu  podľa  Marka 16,14-20: 

 
Sk 1, 1-11: „1 Prvú knihu, Teofil, napísal som o všetkom, čo Ježiš činil a učil od počiatku 2 až do toho dňa, v ktorý bol vzatý do neba, keď skrze 

Ducha Svätého dal poverenie apoštolom, ktorých si vyvolil, 3 ktorým sa po svojom umučení aj prejavoval živý mnohými dôkazmi, ukazujúc sa 

im štyridsať dní a hovoriac o kráľovstve Božom. 4 Keď boli spolu, prikázal im, aby neodchádzali z Jeruzalema, ale aby očakávali zasľúbenie 

Otcovo - o ktorom (tak im riekol) počuli ste odo mňa, 5 (totiž) že Ján krstil vodou, ale vy o niekoľko dní budete pokrstení Duchom Svätým. 6 A 

oni, tam zídení, spýtali sa Ho: Pane, či v tomto čase obnovíš kráľovstvo pre Izrael? 7 Odpovedal im: Nie je vašou vecou poznať časy a príhodné 

chvíle, ktoré Otec určil svojou mocou, 8 ale prijmite moc Ducha Svätého, ktorý zostúpi na vás, a budete mi svedkami aj v Jeruzaleme, aj po 

celom Judsku, aj v Samárii a až do posledných končín zeme. 9 Len čo to povedal, vzniesol sa im pred očami do výšin a oblak vzal im Ho spred 

očí. 10 A ako tak uprene hľadeli do neba, keď odchádzal, ajhľa, dvaja mužovia v bielom rúchu postavili sa vedľa nich 11 hovoriac: Mužovia 

galilejskí, čo stojíte a hľadíte do neba? Tento Ježiš, ktorý vám bol vzatý do neba, príde zase tak, ako ste Ho videli odchádzať do neba.“ 

Mk 16,14-20: „14 Konečne ukázal sa jedenástim, keď sedeli za stolom, a karhal ich nedôveru a tvrdosť srdca, že neuverili tým, čo Ho videli 

vzkrieseného. 15 Potom im povedal: Choďte po celom svete, kážte evanjelium všetkému stvoreniu. 16 Kto uverí a bude pokrstený, bude spasený, 

ale kto neuverí, bude odsúdený. 17 A tých, čo uveria, budú sprevádzať tieto znamenia: v mojom mene budú vyháňať démonov, novými jazykmi 

budú hovoriť, 18 hady budú brať, a keby vypili niečo smrtonosné, neuškodí im; na chorých budú klásť ruky a tí budú zdraví. 19 Keď im to Pán 

Ježiš dopovedal, bol vzatý do neba a posadil sa po pravici Božej. 20 Oni však vyšli a kázali všade, a Pán im pomáhal a potvrdzoval slová 

znameniami, ktoré ich sprevádzali. Amen.“ 

                                                                                                                                                                                                                 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 164 

 

7. Zamyslenie nad Božím slovom ( Evanjelium podľa Jána 12,32) 

 

                            Pomodlime sa:  Kriste náš, Ty si vstúpil na nebesá, 

                                                      keď na zemi si Otca oslávil,  

                                                      pomáhaj aj nám- Tam k Tebe uberať sa, 

                                                      a za Tebou prísť raz tiež do slávy. Amen 

              

                        „A ja, keď budem povýšený zo zeme, pritiahnem všetkých k sebe.“    

                                                                                                                                                         Amen . 

                                                  

Milí priatelia, milé sestry, milí bratia! 

 

  

 Možno by prečítané slová z Evanjelia podľa Jána lákali mnohých myslieť si, že Pán Ježiš tu hovorí 

o svojom vstúpení. Veď tak by sa to patrilo a bolo by to úplne logické. Áno, tieto slová naozaj tak 

vyznievajú. No nie je tomu tak. Tieto slová povedal Ježiš preto, aby poslucháčom naznačil spôsob svojej 

smrti. Nachádzajú sa v perikope s názvom: Grécki prozelyti si žiadajú vidieť Ježiša. Nielen im, teda ľuďom, 

ktorí z pohanstva prestúpili na židovskú vieru, ale aj ušiam učeníkov a ostatných židovských poslucháčov 

boli určené Jeho slová o tom, že golgotský kríž a Jeho smrť na ňom  znamená vlastne Jeho povýšenie. 



              Je to úžasný paradox, že práve kríž, teda nástroj potupy vo vtedajšom svete, je v skutočnosti Jeho 

vyvýšením. Ježiš svojou smrťou na kríži dáva nádej  a ponúka život všetkým, ktorí sú bez tohto 

vykupiteľského diela stratení. Všetko však bolo tak, ako bolo Božím plánom. Vďaka Bohu za to. Ježiš 

„pritiahne“ k sebe svojou smrťou na kríži tých, ktorí nesú svoje bremená hriechov vo svojej duši a sú nimi 

poriadne zaťažení a túžia ich zhodiť zo svojich pliec. Nechceme sa v tom vidieť? Nechceme nájsť samých 

seba v ich príbehoch? Netúžime sa nechať Pánom Ježišom pritiahnuť k Nemu? 

            Prečo však vo sviatok Vstúpenia Krista Pána na nebo hovoríme o kríži a prečo teda premýšľame nad 

slovami, ktoré nehovoria o Vstúpení? Pretože Ježišovo vstúpenie môžem prísť len po Jeho ukrižovaní 

a vzkriesení. V Božom poriadku a pláne má všetko svoju logiku aj súvis. Boh Syn žil od vekov v nebeskej 

sláve, v spoločenstve Boha Otca  a Boha Ducha Svätého.  Trojjediný Boh je večný, nemá začiatok  ani 

koniec. A v dobe, ktorá sa naplnila, vzdal sa Boží Syn všetkej slávy u Otca a stal sa jedným z nás. Prišiel 

v podobe dieťaťa do nášho hriešneho sveta. Vyrástol, keď mal 30 rokov, dal sa pokrstiť Jánom Krstiteľom 

a povolal si  učeníkov, s ktorými chodil a kázal po izraelskej krajine, robil mnohé divy, ale predovšetkým sa 

obetoval za nás na kríži, aby nás zachránil. Pre toto sa narodil, aby zomrel za nás a stal sa obeťou zmierenia. 

Ako nad dokonalým a bezchybným však nemala smrť moc, vstal z mŕtvych a 40 dní  sa po svojom 

vzkriesení ukazoval svojim učeníkom a pripomínal im všetko, čo im hovoril. Potom si ich zhromaždil na 

Olivovej hore a kázal im zvestovať evanjelium celému svetu a krstiť aj učiac ich zachovávať všetky Jeho 

slová. Aj keď už Pán Ježiš nebol na tejto Zemi, bol  a je s nami ako oslávený a mocný Pán a Kráľ. Vrátil sa 

k Otcovi a Duchu Svätému do nebeskej slávy a je s nami vždy a všade. Aj o tomto hovorí sviatok 

Vstúpenia. 

        A tak , aj keď úvodné biblické slová nehovoria o vstúpení, ale o smrti na kríži, v prenesenom slova 

zmysle krásne vystihujú aj podstatu Ježišovho vstúpenia. Ako by sme boli na dvoch bodoch jednej spojnice- 

Ježiš priťahuje svojou smrťou na kríži každého hriešnika, ktorý sa chce zbaviť svojho bremena 

hriechov a zároveň ho ako oslávený Pán uisťuje o svojej prítomnosti v jeho živote , a to za každých 

okolností. Je to úžasné posolstvo pre všetkých ľudí každej doby? Prijmeme toto posolstvo?                              

Amen. 

             

Pomodlime sa:   Drahý oslávený Pane, ďakujeme Ti za Tvoj kríž, ale aj za Tvoju neustálu prítomnosť  

                           v našich životoch. Neraz chceme kráčať sami a nevidíme a nepočujeme Teba, ktorý nás  

                           chceš niesť v našich trápeniach a ťažkostiach,   zvlášť v tom najťažšom bremene- našich  

                           hriechoch.  Buď s nami , Pane a zachráň nás.  Daj, nech od Teba neodchádzame. Ďakujeme 

                          Ti, že Ty si s nami vždy . 

                                                                                                                                                               Amen.     

   Otče náš...                                                                    

 

6. Pieseň ES 163 

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 požehnaný sviatok Vstúpenia s istotou  neustálej prítomnosti osláveného Pána. 

 

 

                                                                                                S úctou      Vaša farárka 


