
                                  Domáca pobožnosť na Závierku občianskeho roka 

                                                       (31. 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 440 

 

4. Vypočujme si  spoločne  slová  žalmu a evanjelia, ako ich máme napísané v Žalme 90,1-6.14-17 a 

    v Evanjeliu podľa  Lukáša  12,35-40: 

 
Ž 90,1-6.14-17: „Pane, Ty si býval naším príbytkom z pokolenia na pokolenie. Skôr, ako sa vrchy zrodili, ako boli utvorené zem a svet, Ty si  

                          Boh od vekov až naveky. Do prachu vraciaš človeka a vravíš: Vráťte sa, ľudskí synovia! Lebo v Tvojich očiach je tisíc rokov  

                         ako včerajší deň, keď sa pominul, a ako nočná stráž. Odplavuješ ich, sú ako spánok za rána, sú ako tráva, ktorá raší; za rána  

                         kvitne, mení sa, podvečer vädne, usychá. Nasýť nás ihneď zrána svojou milosťou, aby sme po všetky svoje dni radostne  

                         plesali. Potešuj nás toľko dní, koľko si nás ponižoval, toľko rokov, koľko sme zlé veci videli. Na Tvojich sluhoch nech je zrejmé  

                         Tvoje dielo a na ich synoch Tvoja veleba. Láskavosť Pána, nášho Boha, nech je nad nami! A utvrď pri nás dielo našich rúk;  

                         Ty utvrď dielo našich rúk!“ 

L 12,35-40:  „Majte bedrá opásané a sviece horiace a buďte podobní ľuďom, ktorí si očakávajú pána, kedy sa vráti zo svadby, aby mu hneď  

                     otvorili, len čo príde a zaklope. Blahoslavení sluhovia, ktorých pán, keď príde, nájde bdieť; amen, hovorím vám, že sa opáše,  

                      posadí ich a pristúpiac, bude im posluhovať. A keby prišiel o druhej stráži alebo o tretej a nájde ich bdieť, blahoslavení sú.  

                      Uvedomte si: keby hospodár vedel, v ktorú hodinu príde zlodej, iste by bdel a nedal by sa mu vlámať do domu. Aj vy buďte 

                      pripravení; lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej sa nenazdáte.“             

                                                                                                                                                                                                                   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 65 

 

7. Zamyslenie nad Božím slovom (Efezským 5,16) 

 

                                                „Vykupujte čas, lebo dni sú zlé.“                                                         Amen.                                                                        

 

                                    Milé sestry, milí bratia, milé deti, milí priatelia! 

 

      Možno niektorí z Vás poznajú latinskú vetu: „ Tempus fugit.“ V preklade to znamená, že čas uteká, beží. 

Áno, čas sa nikdy nezastaví, je stále v pohybe. Aj práve teraz vyslovené vety sú už minulosťou z pohľadu 

času. V súvise s tokom času sa však nielen môžeme, ale aj máme pýtať na to, ako sme čas, ktorý nám bol 

Pánom Bohom daný, využili. Tiež je namieste otázka, ako sme sa v priebehu času roku Pána 2021 zmenili, 

či už k horšiemu, alebo k lepšiemu. Pravdivo si na tieto otázky odpovedať by malo byť nielen v hľadáčiku 

sociologických výskumov, ale aj v hľadáčiku každého človeka, toho veriaceho zvlášť. 

      Ak by sme sa obzreli do roku  predchádzajúceho –do roku 2020, môžeme povedať, že sme boli 

vystavení malému neviditeľnému nepriateľovi, ktorý za sebou nechával mnoho vyhasnutých ľudských 

životov.  Bol to začiatok nečakanej  a ťažkej skúšky. V čase roku 2020 sme však boli zjednotení 

v solidárnosti jedného voči druhému, pomáhali sme si, vedeli sme  si navzájom hovoriť povzbudivé slová , 

mať sa radi. 

      V tomto roku však už došlo k mnohým negatívnym posunom v medziľudskom nažívaní.  Začala sa 

rozmáhať rozdelenosť a neláska, veľmi silno ovplyvňované a iniciované samotnou politickou mocou, ako aj 

médiami. Už sa na seba nevieme pozerať priateľsky, niekedy si ani nevieme prísť na meno alebo naopak,   

až príliš často používame určité nálepkujúce mená na toho, kto zmýšľa inak. Naše tváre sú viac vážne, ba až 

zamračené. Menej sa počúvame, viac si domýšľame. Kam sa vytratil Kristov Duch z našich životov? Duch 

lásky, pokoja, zmierlivosti? 



     Nepripomína nám to jednu starozmluvnú udalosť, v ktorej jednému mužovi zazneli  tieto Božie varujúce 

slová: „Prečo si vzbĺkol hnevom a prečo sa ti zamračila tvár? Zaiste, ak budeš dobre robiť, rozjasní sa ti; ak 

však nebudeš dobre robiť, hriech striehne pri dverách, na teba je upriamená jeho žiadostivosť; ale ty ho 

opanuj!“  Ten muž však svoj hriech neopanoval  a skončilo to tragédiou- pripravil svojho brata o život. 

      Pán Ježiš vo svojich rečiach na vrchu povedal toto: „Počuli ste , že otcom bolo povedané: Nezabiješ; kto 

by však zabil, prepadne súdu. Ale ja vám hovorím: Každý, kto sa hnevá na brata, prepadne súdu, a kto by 

bratovi povedal: Hlupák! –prepadne najvyššiemu súdu; kto by mu však povedal: Blázon! – prepadne 

ohnivému peklu.“  Pán Ježiš tu všetkých svojich nasledovníkov upozorňuje  na  skutočnosť, že nielen 

fyzický atak končiaci smrťou je hriechom, ale že zabíjať druhého môže  človek aj slovom. Tých zabíjajúcich 

slov je vo svete, v našej krajine, ale aj v každom jednom  z nás neúrekom. 

         Keď apoštol Pavol písal list kresťanom do Efezu, bol práve vo väzení. Prežíval teda svoju osobnú 

ťažkú skúšku, v ktorej sa však neustále  držal Pána Boha a dokonca v tejto ťažkej skúške  dával rady 

veriacim, napomínal ich aj povzbudzoval. Áno, ťažké časy vždy preveria a vyplavia na povrch, čo sa 

v človeku ukrýva. Vďaka Bohu, že u Pavla  sa odkrývalo vždy to dobré. Naše prečítané slová sú z perikopy , 

ktorá má názov: Boj proti jednotlivým hriechom. Pavol vyzýva k mnohému- k hovoreniu pravdy, nedávaniu 

miesta diablovi, k stráženiu si svojej slovnej zásoby, k nezarmucovaniu Ducha Svätého, k dobrotivosti, 

milosrdenstvu, odpúšťaniu, k napodobňovaniu Boha, k prinášaniu duchovného ovocia... V tomto zozname  

by sme mohli pokračovať dlho. Ku koncu potom prichádzajú na rad slová o vykupovaní času. Pavol hovorí, 

že dni sú zlé. Aké aktuálne aj do dnešných čias. Keď Pavol o tomto hovorí, naliehavo nás upozorňuje na 

krátenie  času Božej milosti. Zlo je totiž vo svete veľmi rozšírené. Potrebujeme si toto naplno uvedomiť, že 

za snahou  rozdeľovať  ľudí , šíriť medzi nimi nenávisť a nevraživosť, stojí vždy Boží nepriateľ-  diabol. 

Pavol to v dnešnej  perikope, ktorá začína už v 25. verši 4. kapitoly, hovorí jasne: „ Nedávajte miesto 

diablovi.“ Nastavme si teda kritériá svojho života vysoko, správajme sa inak, ako nás nabáda dnešný svet, 

konajme, myslime a hovorme dobro. Povedané slovami Pavla:  „Preto nebuďte nerozumní, ale rozumejte, čo 

je vôľa Pánova.“(Ef5,17) ; „Napodobňujte teda Boha ako milované deti a žite v láske, ako aj Kristus miloval 

vás a seba samého vydal za nás  ako dar a obeť Bohu príjemnej vône.“ (Ef 5,1.2)  

     Týmito slovami a premýšľaním nad nimi končime  z Božej milosti rok  Pánov 2021.                     Amen.     

Pomodlime sa:  Drahý Bože, ďakujeme Ti, že aj uprostred ťažkostí zostávaš s nami. Ďakujeme Ti za to, že  

                          neopúšťaš zarmútených, ale ich chceš posilňovať.  Ďakujeme Ti za všetko Tvoje požehnanie  

                         a dobrotivosť, ale aj trpezlivosť počas tohto končiaceho sa roka. Ďakujeme Ti, že Tvoja  

                         milosť ešte stále  trvá. Dokedy však, Bože? Ako pred Tebou obstojíme, keď nechávame  

                         priechod zlému vo svojich mysliach , slovách aj skutkoch? Uvedomujeme si, že časy sú  

                         vážne. Tvoj príchod sa  približuje. Prosíme Ťa, včas nás vráť zo zlej cesty, ktorou sa  

                         nechávame zvádzať a odvádzať  od Teba, od hodnôt Tvojho kráľovstva. Pomôž nám  

                         rozoznávať pravdu  a lož, dobro a zlo,  spravodlivosť a nespravodlivosť. Zachráň nás , Pane,  

                         lebo hynieme.                                                                                                                  Amen.                                                                                                                                    

Teraz  sa spoločne pomodlime  modlitbu Pánovu: 

Otče náš, ktorý si v nebesiach... 

 

6. Pieseň ES 66 

 

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 priatelia, bratia a sestry, prajem Vám pokojné a požehnané posledné hodiny roku 2021. 

      Myslime na to, že sme v Božích rukách.  

                                                                                                      S úctou 

                                                                                                                                            Vaša farárka 

 

         


