
                                 Domáca pobožnosť na 1. nedeľu po Zjavení 

                                                       (9. január 2022) 

                                      
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 62 

 

4. Vypočujme si  spoločne  slová starozmluvného textu, epištoly a evanjelia, ako ich máme napísané v knihe 

    proroka Izaiáša, v  Liste Rímskym 12,1-5   a v Evanjeliu podľa  Matúša  3,13-17: 

 
Iz 42,1-4: „1 Ajhľa, môj služobník, ktorého podopieram, môj vyvolený, ktorého som si obľúbil. Svojho Ducha som položil naňho, opravdivé 

právo prinesie národom. 2 Nebude kričať, nezvýši hlas a nedá mu znieť na ulici; 3 trstinu nalomenú nedolomí a tlejúci knôt neuhasí, opravdivé 

právo verne prinášať bude. 4 Nezlyhá a nestratí odvahu, kým neupevní opravdivé právo na zemi, pretože na jeho učenie ostrovy čakajú.“ 

 

R12,1-5: „1 Prosím vás teda, bratia, pre milosrdenstvo Božie, vydávajte svoje telá v živú, svätú, Bohu príjemnú obeť, vašu rozumnú službu 

Bohu. 2 A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovením mysle, aby ste vedeli rozpoznať, čo je vôľa Božia, totiž, čo je dobré, 

milé a dokonalé. 3 Lebo mocou milosti, ktorá je mi daná, hovorím každému medzi vami, aby si nemyslel o sebe viac ako treba, ale aby skromne 

zmýšľal, ako Boh komu udelil mieru viery. 4 Lebo ako v jednom tele máme mnoho údov, ale všetky údy nevykonávajú tú istú činnosť, 5 tak aj 

my mnohí sme jedno telo v Kristovi, jednotlivo však sme si navzájom údmi.“ 

 

Mt 3,13-17:  „13 Vtedy prišiel Ježiš z Galiley k Jordánu ku Jánovi, aby sa mu dal pokrstiť. 14 On Mu však odporoval a povedal: Ja by som sa mal 

dať pokrstiť Tebe, a Ty prichádzaš ku mne? 15 Ale Ježiš mu povedal: Nechaj to teraz! Lebo tak sa nám sluší naplniť všetku spravodlivosť. 

Povolil Mu teda. 16 Keď bol Ježiš pokrstený, hneď vystúpil z vody, a hľa, otvorili sa nebesá a videl Ducha Božieho, ktorý zostupoval ako 

holubica a prichádzal na Neho. 17 A hľa, z neba bolo počuť hlas: Toto je môj milovaný Syn, v ktorom sa mi zaľúbilo.“                      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 42 

 

7. Zamyslenie nad Božím slovom ( Evanjelium podľa Lukáša 3,21-22 ) 

 

       „Keď sa všetok ľud dal pokrstiť a bol pokrstený aj Ježiš a modlil sa, otvorilo sa nebo a Duch Svätý  

zostúpil na Neho v telesnej podobe holubice a z neba zaznel hlas: Ty si môj milovaný Syn, v Tebe sa mi 

zaľúbilo.“                                                                                                                                             Amen. 

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

 

           Potom, ako sme sa na Vianoce  tešili z narodenia Pána Ježiša a vo sviatok Zjavenia zase z toho, že sa 

narodil pre všetkých ľudí, prichádza teraz čas premýšľania nad tým, čo Pán Ježiš pre nás znamená  v tom 

každodennom živote viery a do akej miery Ho necháme pracovať na zmene našich životov- či už tých 

osobných, alebo životov rodín, spoločenstva cirkvi  a aj spoločnosti. 

          Témou dnešnej 1. nedele po  Zjavení je Ježišov krst.  Vieme, že Pán Ježiš sa narodil v chudobe 

a tomuto narodenému Spasiteľovi sa prišli pokloniť izraelskí pastieri a pohanskí mudrci. Teda len úzky 

okruh ľudí mohol spoznať, že sa narodil Mesiáš. Pri Ježišovom krste v tridsiatom roku jeho života  je 

verejne vyhlásená Jeho služba. Svoje poslanie si Boží Syn uvedomoval už ako dvanásťročný, keď pri 

návšteve jeruzalemského chrámu hovorí Márii, ktorá Mu robí výčitky, tieto slová: „Čo, že  ste ma hľadali? 

Či ste  nevedeli, že ja musím byť vo veciach svojho Otca?“(L2,49)  Táto skutočnosť napĺňania Otcovho 

poverenia sa stala zjavná o 18 rokov neskôr, keď  bol Pán Ježiš pokrstený a Boh Otec sa priznal k Jeho 

rozhodnutiu začať napĺňať poslanie. 

          V súvise s krstom Pána Ježiša sa môžeme pýtať, prečo bol v prípade bezhriešneho Božieho Syna 

vôbec potrebný? Zvlášť, keď si uvedomujeme, že krst , ktorý konal Ján Krstiteľ, bol krstom pokánia pre 

hriešnikov? Veď  Boží Syn bol bezhriešny!  Ježiš chcel byť pokrstený, aby dal najavo, že sa stotožňuje 

s hriešnym ľudstvom a tiež poukazuje  na budúcu  zachraňujúcu moc Jeho smrti a vzkriesenia. Príchod 



Ducha Svätého v podobe holubice  je potvrdením  Ježišovho konania z Božej strany. Čiže aj keď Ježiš krst 

nepotreboval, ochotne ho podstúpil na znak stotožnenia sa s hriešnym ľudstvom , ale aj ako znamenie toho, 

že naše hriechy odstráni práve On. 

          Pri Ježišovom krste je prítomná celá Božia Trojica. Otvorili sa nebesá na znamenie nového veku dejín 

spásy pre hriešny svet. Keď Duch Svätý zostúpil na Pána Ježiša, tým bolo jasne ukázané, že začiatok, 

uskutočňovanie aj dokončenie dejín spásy je viazané jedine na Neho. A Boží hlas, ktorý zaznel, bol krásnym 

naplnením 2.žalmu a potvrdením, že jedine Boží Syn, a nikto iný, môže uskutočniť vykupiteľské dielo. 

        Aj pri našom krste je prítomná Božia Trojica. Aj keď my ako malé deti si v čase nášho krstu 

neuvedomujeme, čo sa s nami deje, Boh o nás vie . A je potom úlohou rodičov a krstných rodičov viesť 

svoje deti k úprimnému vzťahu s Pánom Bohom tak, aby sa Mu v živote nestratili. Pretože je smutné , ak si 

ako pokrstení dospievajúci a dospelí ľudia vôbec neuvedomujeme , že nás Boh v krste  prijal za svoje 

milované deti a dal nám nový život. No žijeme podľa toho nového života? Veď ak žijeme  životom bez 

Boha, nemôžeme sa diviť, že sa potom otvorené nebesá z čias nášho krstu nad nami zatvárajú, že odstupuje 

Duch Boží a prichádza iný duch- duch  temnôt, ktorý nám zatvára náš duchovný zrak. Ak sme v takomto 

stave, potrebujeme to, čo sa učíme na konfirmačnom vyučovaní ako vysvetlenie  Martina Luthera  na tému 

krstenia vodou, a to, že starý Adam, teda hriešny človek v nás má byť každodennou ľútosťou a pokáním 

topený a mŕtvený a má povstávať nový človek, ktorý má žiť v čistote života a v spravodlivosti. Potrebujeme 

teda úprimné pokánie, a to všetci pokrstení, ktorí blúdia na svojich životných cestách bez Boha, ale aj všetci, 

ktorí sa od Neho  v určitých úsekoch života tiež môžeme vzdialiť. 

    Našou úlohou je volať každého na návrat k Bohu  a byť osobným príkladom. Svojím životom poukazovať 

na Krista, ako to robili mnohí pred nami.  O jednom veľkom umelcovi sa hovorí, že keď maľoval obraz 

Poslednej večere a niekto obdivoval krásu niektorého detailu, umelec ho radšej pretrel štetcom, aby nič 

neodvádzalo pozornosť ľudí od ústrednej postavy Pána Ježiša.  V takomto postoji – v pokore pred tým 

Najdôležitejším- Pánom Ježišom konal aj Ján Krstiteľ. Maliar L. Cranach to dobre vystihol v prípade ďalšej 

osobnosti viery- M. Luthera, keď ho namaľoval, ako z kazateľnice prstom ukazuje na ukrižovaného Ježiša 

Krista. Aj naše životy majú ukazovať na narodeného, pokrsteného, ukrižovaného a vzkrieseného Krista, 

pretože iba tak budeme môcť plniť misijnú úlohu, ktorú nám pri ustanovení krstu svätého Pán Ježiš dal: 

„Choďte teda, čiňte mi učeníkmi všetky národy, krstiac ich v meno Otca i Syna i Ducha Svätého a učiac ich 

zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal.“ (Mt28,19.20)  Budeme tak konať?                         Amen.             

   

Pomodlime sa:  Drahý Bože, ďakujeme Ti, že si sa nám dal poznať vo svojom milovanom Synovi.  

                          Ďakujeme Ti za to, že sa v krste stotožnil s nami, hriešnymi ľuďmi. Ďakujeme  za Jeho  

                          pokoru a poníženosť. Prosíme Ťa , odpusť nám, keď sa vydávame  na také cesty života, 

                          ktoré nás od Teba vzďaľujú. Pomôž nám svojím Duchom Svätým, aby sme kráčali za  

                          Tvojím milovaných Synom úprimne, v novote života a v spravodlivosti, pretože iba tak  

                           budeme môcť byť Tvojimi svedkami pre tento svet. Prosíme Ťa, pomôž nám. Amen.                                                                                                                                  

Teraz  sa spoločne pomodlime  modlitbu Pánovu: 

Otče náš, ktorý si v nebesiach... 

 

6. Pieseň ES 55 

 

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  1. nedeľu   po Zjavení! 

                                                                                                                   S úctou 

                                                                                                                                            Vaša farárka 


