
                                 Domáca pobožnosť na 2. nedeľu po Zjavení 

                                                       (16. 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 44 

 

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

    proroka Jeremiáša 17,12-14 , v  Liste Rímskym 12,9-16   a v Evanjeliu podľa  Jána  2,1-11: 
 

Jer 17,12-14: „12 Trón slávy, vyvýšený od počiatku, je miesto našej svätyne. 13 Ty nádej Izraela, Hospodine! Všetci, ktorí Ťa opúšťajú, vyjdú na 

hanbu. Tí, čo sa odvracajú od Teba, zapísaní budú do zeme, lebo opustili Hospodina, žriedlo živej vody. 14 Uzdrav ma, Hospodine, a budem 

uzdravený, zachráň ma, a budem zachránený, lebo Ty si moja chvála.“  

R12,9-16: „9 Láska nech je bez pokrytectva! Zošklivujte si zlé, pridŕžajte sa dobrého! 10 Naklonení v bratskej láske, predbiehajte sa navzájom v 

úctivosti, 11 nebuďte leniví v horlivosti, duchom vrúcni, slúžte Pánovi; 12 veseľte sa v nádeji, v súžení buďte trpezliví, v modlitbe vytrvalí, 13 k 

potrebám svätých ochotní, k hosťom pohostinní. 14 Dobrorečte tým, čo vás prenasledujú, dobrorečte a nezlorečte! 15 Radujte sa s radujúcimi a 

plačte s plačúcimi! 16 Buďte vospolok jednomyseľní, nebuďte namyslení, ale majte porozumenie pre nízko postavených; nebuďte múdri len pre 

seba.“ 

J 2,1-11:  „1 Na tretí deň bola svadba v Káne Galilejskej a bola tam matka Ježišova. 2 Pozvali na svadbu aj Ježiša a Jeho učeníkov. 3 Keď 

chýbalo víno, povedala matka Ježišova: Nemajú víno! 4 Odpovedal jej Ježiš: Žena, čo mňa a teba do toho? Ešte neprišla moja hodina. 5 Matka 

povedala posluhovačom: Urobte všetko, čo vám povie. 6 Podľa židovského zvyku očisťovania stálo tam šesť kamenných nádob, každá na dve 

alebo tri miery. 7 I riekol im Ježiš: Naplňte tie nádoby vodou. A naplnili ich až po okraj. 8 Potom im povedal: Teraz naberte a zaneste 

starejšiemu. A oni zaniesli. 9 Starejší ochutnal vodu, ktorá bola premenená na víno; nevedel totiž, odkiaľ je, ale posluhovači, ktorí brali z vody, 

vedeli. I zavolal si starejší ženícha 10 a povedal mu: Každý človek podáva najprv dobré víno, a keď si (hostia) už upili, (dá) horšie, ty si však 

zachoval dobré víno až dosiaľ. 11 Toto znamenie v Káne Galilejskej bolo prvé, ktoré Ježiš urobil a vyjavil svoju slávu. I uverili v Neho Jeho 

učeníci. 12 Potom zišli do Kafarnaumu On, Jeho matka a bratia i učeníci a zostali tam niekoľko dní.“                                                     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 559 

 

7. Zamyslenie nad Božím slovom ( Evanjelium podľa Jána 2,2 ) 

 

                          „ Pozvali na svadbu aj Ježiša a Jeho učeníkov. “                                                Amen.       

                                                                                                          

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

 

           Určite už mnohí z nás boli hosťami na svadbe alebo zažili svadbu z akýchkoľvek iných dôvodov- či 

už ako samotní novomanželia, alebo ako ich rodičia a príbuzní. Je to radostná udalosť, ktorej sa každý rád 

zúčastní. Naše svadby trvajú zvyčajne jeden deň. 

          Úplne inak to vyzeralo v časoch Pána Ježiša. Hostiny boli nesmierne veľké a trvali celý týždeň, počas 

ktorého sa konali oslavy nového života  čerstvo zosobášeného páru. Často boli pozývaní všetci obyvatelia 

dediny či mestečka. Nikto si nedovolil pozvanie odmietnuť, pretože by to bolo považované za urážku. 

          Prečo o tomto dnes hovoríme? Pretože témou dnešnej nedele je: Ježišova prítomnosť posväcuje 

domácnosť. Ježišova prítomnosť posvätila aj svadbu a novomanželov, ktorí urobili správnu vec- pozvali 

k svojmu dôležitému životnému kroku Ježiša. Týmto aj pre nás  sú príkladom, že Ježiš patrí do našich 

životov, do životov našich rodín, ale aj do života  našej druhej rodiny- rodiny cirkvi. Môže sa nám neraz 

zdať, že zo životov našich rodín aj rodín cirkevných zborov sa Ježiš akosi vytráca. Nie preto, že by On chcel 

od nás odchádzať, ale preto, že Ho my nielenže  nechceme pozvať, ale Ho necháme stáť pred dverami 

svojich rodín aj rodín cirkevných zborov. Každý z nás by si mal vedieť odpovedať aj na otázku- prichádzam 



do spoločenstva cirkvi, prichádzam na služby Božie   s Ježišom a Jeho láskou v srdci a mysli  alebo 

prichádzam  s niečím či niekým iným? Aké myšlienky ma napĺňajú, keď prichádzam do spoločenstva 

cirkvi? Aké myšlienky ma napĺňajú v rodine? 

            Samozrejme, že Pán Ježiš nechce patriť len do našich krásnych a radostných životných okamihov, 

ale aj a práve do nášho každodenného života. My by sme Ho totiž nemali pozývať len na krátky okamih 

a potom žiť , ako keby ani nebol. Mali by sme s Ním kráčať v dobrom aj v zlom. Mali by sme s Ním 

prežívať všetky ťažkosti života a vkladať do Jeho rúk všetko, čo nás trápi a ťaží.  Aj dnešná doba jasne 

ukazuje, že toho ťažkého a zlého zvlášť v medziľudských vzťahoch je veľmi veľa. Aj kresťania strácajú 

pevnú pôdu pod nohami, ktorou má byť láska k Pánu Bohu aj k blížnym. Suma Božieho  zákona predsa 

v sebe nesie jasné posolstvo: „Milovať budeš Pána , svojho Boha, z celého srdca, z celej duše, z celej sily 

a z celej mysle, a svojho blížneho ako seba samého.“ (Lk10,27)  Do našich sŕdc sa zakráda niečo úplne iné, 

hojne podporované myslením, slovami aj skutkami dnešného sveta. Ak však chceme kráčať s Ježišom ako 

s každodenným Hosťom, spôsoby tohto sveta určite nemôžu byť našou súčasťou. Nemôžeme sa vo vzťahu 

k druhým ľuďom nechať nakaziť neláskou, pohŕdaním, odsudzovaním, nevraživosťou  či ostrakizovaním. 

Toto je totiž diabolská epidémia, ktorou sa nechávame nakaziť, ak nevieme fungovať s láskou , odpustením, 

milosrdenstvom či dobrým slovom. Ozaj, ako sa asi  Ježiš pozerá na všetko takéto dianie v nás  a okolo nás? 

           Nezabudnime, že On nechce byť súčasťou našich životov iba ako nejaký módny doplnok alebo 

naopak, ako nejaká pamiatka z minulosti , ktorú niekde doma uchovávame. On chce formovať naše životy, 

naše myslenie, chce byť pevnou a najdôležitejšou každodennou súčasťou životov našich rodín, ale aj života 

našej cirkvi či cirkevného zboru. Ako Ho necháme pôsobiť vo svojom živote, to už závisí od nás. Boh nás 

stvoril so slobodnou vôľou. Tá  je síce poznačená našou hriešnou podstatou, ale z Božej strany prichádza 

ponuka možnosti rozhodnúť sa pre život s Ním vždy ako ponuka pre slobodné rozhodnutie. Vďaka Bohu za 

to, že k nám neprichádza s násilím, hoci v histórii  práve takto neraz  kresťanský svet pod vplyvom hriešnej 

ľudskej podstaty konal. Buďme opatrní a ostražití, aby sme sa nedali do služby Zlému, ktorý je násilník 

a ktorého cieľom je zničiť človeka, odviesť ho od Boha a Jeho lásky a milosti, odviesť ho od večnosti. 

            Pozývajme Pána Ježiša každý deň do svojho života , aby sme vládali žiť svoj život ako Božie deti, 

ktoré sú Bohom milované a ktoré túto lásku majú dávať ďalej.              

                                                                                                                                                                  Amen.               

Pomodlime sa:  Drahý Pane, ďakujeme Ti za Tvoj záujem o nás, za to, že chceš byť stálym Hosťom v našich  

                          rodinách, v našom cirkevnom zbore. Ďakujeme Ti za Tvoju lásku k nám. Prosíme Ťa,  

                         odpusť nám, že Ťa neraz nechávame stáť pred dverami našich  domov.  Prosíme Ťa, chráň  

                         našu myseľ pred zlom a hriechom, lebo v nej sa rodia zlé slová aj činy.  Chráň nás pred  

                         neláskou. Buď v našich životoch  každý deň nášho života a pomôž nám , aby sme od Teba  

                         neodchádzali.                                                                                                                    Amen.                                                                                                                                  

Teraz  sa spoločne pomodlime  modlitbu Pánovu: 

Otče náš, ktorý si v nebesiach... 

 

6. Pieseň ES 58 

 

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  2. nedeľu   po Zjavení! 

                                                                                                                   S úctou 

                                                                                                                                            Vaša farárka 


