
                                      Domáca pobožnosť na nedeľu Deviatnik 

                                                       (13. február 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 231 

 

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

v Knihe proroka Jeremiáša 9,22-23,Prvom liste Korintským  9,24-27 a v Evanjeliu podľa  Matúša  20,1-16: 
 

Jer9,22-23: „ 22 Takto vraví Hospodin: Nechváľ sa, múdry, svojou múdrosťou! Nechváľ sa, silák, svojou silou! Nechváľ sa, boháč, svojím     

bohatstvom! 23 Ale kto sa chváli, nech sa chváli tým, že je rozumný a že mňa pozná, že ja, Hospodin, preukazujem milosť, právo a spravodlivosť    

na zemi, lebo v týchto veciach mám záľubu - znie výrok Hospodinov.“ 

 

1K9,24-27: „Či neviete, že tí, čo bežia na závodisku, bežia síce všetci, ale iba jeden cenu dostáva? Tak bežte, aby ste ju dosiahli!  A každý,  

                    kto závodí, zdržuje sa všetkého; oni preto, aby dostali porušiteľný veniec, my však neporušiteľný.  Preto ja tak bežím, nie ako 

                    na neisto; tak zápasím, nie akoby som vzduch rozrážal,  ale ukázňujem si telo a službe ho podrobujem, aby som sám nebol  

                    nehodný, keď iným kážem.“ 

 

Mt 20,1-16: „Kráľovstvo nebeské je podobné človeku hospodárovi, ktorý vyšiel na úsvite najať si robotníkov na vinicu.  Zjednal robotníkov 

                    za denár na deň a poslal ich na vinicu.  O deviatej hodine vyšiel zase a videl, že iní stoja, zaháľajúc na námestí.  A povedal im:  

                   Choďte aj vy na vinicu, a čo bude spravodlivé, dám vám.  A oni šli. Keď potom vyšiel o dvanástej a o tretej poobede, urobil  

                   podobne.  A keď vyšiel o piatej večer, našiel tam iných stáť, i povedal im: Čo tu stojíte, zaháľajúc celý deň?  Odpovedali mu:  

                   Nikto nás nenajal. Povedal im: Choďte aj vy na vinicu a čo bude spravodlivé, dostanete.  Keď sa zvečerilo, povedal pán vinice  

                  svojmu šafárovi: Zavolaj robotníkov a vyplať ich, počnúc od posledných až do prvých.  Prišli tí, čo boli najatí o piatej hodine večer,  

                  a dostali po denári. Keď prišli prví, mysleli si, že dostanú viac, ale aj oni dostali po denári.  A keď dostali, reptali proti  

                  hospodárovi:  Títo poslední pracovali hodinu, a urobil si ich rovnými s nami, ktorí sme znášali bremeno dňa i páľavu slnka.  On 

                  však odpovedal jednému z nich: Priateľ, nekrivdím ti; či si sa nezjednal so mnou za denár?  Vezmi, čo je tvoje, a choď! Ja však  

                  tomuto poslednému chcem dať toľko ako tebe.  Či nemám právo urobiť so svojím, čo chcem? A či zazeráš na mňa preto, že som  

                  dobrý?  Tak budú poslední prvými a prví poslednými, lebo mnoho je povolaných, ale málo vyvolených.“             

                                                                                                                                                                                                                   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 512 

 

7. Zamyslenie nad Božím slovom (Evanjelium podľa Lukáša 6,36): 

 

                                  „ Buďte teda milosrdní, ako je milosrdní aj váš Otec.“ 

                                                                                                                                                                  Amen. 

                                        Milí bratia, milé sestry, milí priatelia, 

 

            iste sa mnohí z Vás  stretli s nasledujúcou  myšlienkou: „ Odplácať sa dobrým za dobré je ľudské; 

odplácať sa zlým za dobré je diabolské; ale odplácať sa dobrým za zlé je božské.“  Táto myšlienka  nielen 

naplno v prvých dvoch častiach vystihuje fungovanie medziľudských vzťahov, ale v poslednej časti 

zameriava našu pozornosť na to, ako koná Boh  a ako by sme podľa Jeho spôsobov mali konať aj my. 

          Kde zazneli naše prečítané kázňové slová? Pán Ježiš ich povedal v rámci  svojich rečí na vrchu, ktoré 

sú nám viac známe z Evanjelia podľa Matúša v troch kapitolách-5.až 7.  Ale tieto  reči na vrchu zaznamenal 

aj evanjelista Lukáš v 6.kapitole. Zaznievajú v nich blahoslavenstvá, ale aj výroky „beda“, no Ježiš hovorí aj 

o medziľudských vzťahoch, konkrétne o tom, ako to má fungovať- že nestačí iba sa odplácať dobrým za 

dobré, ale je potrebné milovať aj svojich nepriateľov a činiť im dobre, pretože aj Boh je „dobrotivý aj 

k nevďačným a zlým.“(Lk6,35b) 

          Od koho iného by sme si mali brať príklad pre ľudské milosrdenstvo, ak nie práve  od nebeského 

Otca? Veď On naplno preukázal milosrdenstvo, keď nevďačnému a spurnému ľudstvu poslal svojho 



milovaného Syna. To, čo prví ľudia urobili krátko po stvorení,  by u nás určite vyvolalo zlomenie palice nad  

tými, ktorí nás sklamali. No Pán Boh takto nekonal. Napriek tomu, že Ho človek  na začiatku sklamal , ale aj 

naďalej ho sklamával a robí tak až dodnes, On neodvrátil svoju tvár od človeka, ale preukázal mu totálne 

nezaslúženú milosť. Veď jediné , čo si človek od počiatku zasluhoval, bol trest. Ako sa aj v tomto dokazujú 

Božie slová z Knihy proroka Izaiáša(55,8): „Lebo moje myšlienky nie sú vaše myšlienky a vaše cesty nie sú 

moje cesty...“  Vďaka Bohu za to, že nekoná tak, ako by sme si to my  predstavovali a ako aj neustále 

konáme vo vzťahu k Nemu aj k druhým. A to konanie k Nemu a k druhým určite nie je nič lichotivé. Veď sa 

len skonfrontujme s úvodnou myšlienkou, ale predovšetkým s biblickým kázňovým textom. Aké zrkadlo 

nastavujú nášmu životu, našim spôsobom fungovania v medziľudských vzťahoch? 

         Spomeňme si na jedno Ježišovo podobenstvo z Evanjelia podľa Lukáša, v ktorom tak pravdivo opísal 

konanie nášho nebeského Otca na príklade veľmi láskavého ľudského konania jedného človeka. Vedeli by 

sme povedať, o ktoré podobenstvo ide? Áno, ak ste premýšľali nad milosrdným Samaritánom, urobili ste 

dobre. Tento človek je z ľudskej stránky stelesnením Božieho konania, Božieho milosrdenstva k nám 

hriešnym ľuďom. Krásnym vyjadrením milujúceho a odpúšťajúceho nebeského Otca je aj iné podobenstvo, 

v ktorom ľudský otec s láskou prijíma svojho strateného syna, ktorý sa mu obrátil chrbtom, pohrdol 

otcovským domom a jeho láskou, potom po strastných peripetiách  si uvedomil, čo vykonal  a s pokorou sa 

vrátil  domov – k otcovi. Áno, je to podobenstvo o márnotratnom synovi. Ak si všetko, čo sme si doteraz 

povedali, dáme do akejsi mozaiky, tak sa nevyhnutne musíme pýtať Pána Boha  spolu so žalmistom: „ Čo je 

človek, že naň pamätáš? A čo syn človečí, že sa ho ujímaš?“ (Ž8,5) Máme nesmierne milosrdného Boha. 

         Téma dnešnej  nedele je: nezaslúžená milosť. Ničím, naozaj vôbec ničím si nemôžeme zaslúžiť Božiu 

milosť a Jeho milosrdenstvo. Všetko, čo môžeme urobiť, je- s pokorou  prísť k Nemu , prosiť Ho 

o odpustenie svojich hriechov, ktorých máme neúrekom a vložiť svoj život do Jeho rúk , pod Jeho vládu. 

Ako Božie deti, ktorým je z Jeho strany nezaslúžene odpustené, máme potom preukazovať milosť 

a milosrdenstvo  všetkým bez rozdielu. Budeme teda prežívať a ďalej rozdávať milosť a milosrdenstvo? 

                                                                                                                                                                Amen.   

 

Pomodlime sa:  Drahý Bože, ďakujeme Ti, že si nám vo svojom Synovi Ježišovi Kristovi preukázal  

                          nezaslúženú milosť. Ďakujeme Ti za túto Tvoju nesmiernu lásku. Odpusť nám, že  my vo  

                          vzťahu k druhým nepreukazujeme toľko lásky , milosti a milosrdenstva, ako by sme ako  

                         Tvoji nasledovníci preukazovať mali. Prosíme Ťa , zmeň naše životy- myslenie, slová aj  

                         konanie, aby sa mohli aj v nás napĺňať  znaky Tvojej milosti a milosrdenstva. 

                                                                                                                                                               Amen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

Teraz  sa spoločne pomodlime  modlitbu Pánovu: 

Otče náš, ktorý si v nebesiach... 

 

6. Pieseň ES 351 

 

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  nedeľu  Deviatnik v znamení jej témy- nezaslúženej milosti ! 

    

   

                                                                                                      S úctou 

                                                                                                                                            Vaša farárka 

 


