
                                         Domáca pobožnosť na Nový rok  

                                                       (1. 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 71 

 

4. Vypočujme si  spoločne  slová  žalmu, epištoly  a evanjelia, ako ich máme napísané v Žalme 8,2-10, 

v Liste Galatským  3,23-29 a v Evanjeliu podľa  Lukáša 2,21: 

 

Ž 8,2-10: „ Ó Hospodine, Pane náš, aké je slávne Tvoje meno na celej zemi! Velebu svoju rozprestrel si nad nebesá. Z úst detí a tých, čo sú pri 

prsiach, si pevnosť založil proti svojim protivníkom, aby si umlčal nepriateľa i pomstiteľa. Keď hľadím na Tvoje nebesá, na dielo Tvojich 

prstov, na mesiac a hviezdy, ktoré si upevnil: Čo je človek, že naň pamätáš? A čo syn človečí, že sa ho ujímaš? O niečo menším si ho urobil od 

božských bytostí, slávou a dôstojnosťou si ho ovenčil. Urobil si ho pánom nad dielom svojich rúk, položil si mu všetko pod nohy: Všetky ovce i 

voly, aj poľnú zver, nebeské vtáctvo, morské ryby, i to, čo chodí morskými cestami. Ó Hospodine, Pane náš, aké je slávne Tvoje meno na celej 

zemi! 

 

G3,23-29:  „Prv však, ako prišla viera, boli sme zavretí pod dozorom zákona až do (času) viery, ktorá sa mala zjaviť. Takže zákon stal sa nám 

vychovávateľom po Krista, aby sme z viery boli ospravedlnení. Ale keď prišla viera, už nie sme pod vychovávateľom. Lebo vierou ste všetci 

synovia Boží v Kristovi Ježišovi. Veď ktorí ste boli pokrstení v Krista, Krista ste si obliekli. Nie je ani Žid ani Grék, nie je ani otrok ani 

slobodný, nie je ani muž, ani žena, lebo všetci jedno ste v Kristovi Ježišovi. A ak ste Kristovi, ste potomci Abrahámovi, dedičia podľa 

zasľúbenia. 

 

L 2,21: „Keď prišiel ôsmy deň a dieťatko bolo treba obrezať, dali Mu meno Ježiš, ako Ho anjel pomenoval skôr, než sa počalo v živote.  

 

                                                                                                                                                                         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 73 

 

7. Zamyslenie nad Božím slovom (Prvá  kniha kráľov 3,9 ) 

 

 „Daj svojmu sluhovi poslušné srdce, aby spravoval Tvoj ľud, aby mohol rozoznávať dobré od zlého...“                                                                                                                   

                                                                                                                                                            Amen. 

 

 

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

 

   Na začiatku roka si vždy prajeme len to najlepšie. Nemyslíme len na seba, ale to dobré dopriavame 

každému. Určite medzi mnohými želaniami bolo aj to, aby sa celá situácia s naším oku neviditeľným 

nepriateľom zlepšila a aby sme sa mohli vrátiť do normálu. Bude to však naozaj tak? Na toto odpovedať vie 

len všemohúci Boh. Vďaka Bohu, že toto nie je v našej moci- poznať budúcnosť. Uvedomujeme si však , že 

Pán Boh nám v poslednej biblickej knihe dáva nazrieť do budúcnosti a určite si tiež spomenieme na mnohé 

slová Pána Ježiša, ktoré poznáme z evanjelií a ktoré realisticky vykresľujú  situáciu a upozorňujú na 

zhoršovanie všetkého- vzťahov, životných podmienok, ako aj prežívania viery  pred Jeho druhým 

príchodom. Zdá sa , že aj takmer dva roky trvajúca situácia neukazuje len na problém ohrozenia života 

a zdravia zo strany malého vírusu, ale hlavne ukazuje na vírus, ktorý začal  v oveľa zjavnejšej miere napádať  

ľudské svedomie a myseľ, kedy túžba rozdeľovať, panovať a vládnuť mocou a financiami rozleptávajú 

mnohé krajiny naprieč celým svetom. Áno, vírus hriechu sa akosi veľmi viditeľne rozmohol. Čím viac 

človek zabúda na Boha, čím menej s Ním počíta, čím viac stavia svoje záujmy a svoje ego do centra, tým 

devastačnejšie účinky to má nielen na život jednotlivca, ale aj celých krajín. Ako hovorí apoštol Pavol-„ 



koreňom všetkého zla je zaiste  milovanie peňazí...“ (1Tim6,10a ) Áno, vírus hriechu je veľmi nebezpečný. 

Bez pokánia, bez návratu k Bohu vedie k večnému zahynutiu. 

                   Ako úplne inak sa zachoval mladý kráľ, keď sa mu v sne prihovoril Boh a dal mu ponuku, aby si 

žiadal, čo mu má dať. Tento mladý kráľ, ktorý miloval Hospodina, si nežiadal ani moc, ani bohatstvo, ani 

úspech či slávu. Všetko , čo si žiadal , je vyjadrené v našom kázňovom biblickom texte: „ Daj svojmu 

sluhovi poslušné srdce, aby spravoval Tvoj ľud, aby mohol rozoznávať dobré od zlého.“  Pán Boh ho 

požehnal múdrosťou a všetko ostatné mu pridal do života. Múdry panovník, ktorým nebol nikto iný ako kráľ 

Šalamún, sa teda rozhodol, že to najdôležitejšie je, aby mal Boh prvé miesto v Jeho živote, pretože práve On 

mu pomôže vládnuť spravodlivo a rozoznávať dobro od zla. Uvedomoval si, že ak Boh bude v centre Jeho 

života, ustráži jeho chúťky zneužívať životné situácie na to, aby upevňoval svoju moc na úkor tých, ktorí sú 

mu zverení. 

                   Tento postoj kráľa Šalamúna by sme túžili vidieť aj v postojoch mocných tohto sveta. No nie je 

to tak a v zmysle biblických proroctiev to ani tak nebude. Preto je dôležité, aby sme si tento postoj začali  

v tomto roku osvojovať my- jednotlivci, všetci, ktorí si hovoríme kresťania. To je totiž  to veľmi dôležité , 

aby sme nestratili slanosť, o ktorej hovorí Pán Ježiš u evanjelistu Matúša: „Vy ste soľ zeme. Ak však soľ 

stratí chuť, čím bude osolená? Na nič nie je už súca, len ju vyhodiť, aby ju ľudia pošliapali.“  Soľ je dobrá 

nielen na konzervovanie, ale aj na dezinfekciu. A tú dezinfekciu nepotrebujeme len v súvise 

s koronavírusom, ale aj v súvise s vírusom hriechu, ktorý v nás rastie vďaka novým okolnostiam a tlakom 

s totalitnou príchuťou . Ak sa budeme tváriť, akoby sa  vo svete nediali nespravodlivosti, akoby nerástlo zlo 

a budeme to tolerovať , je to smutná vizitka o tom, že naša slanosť sa stráca. 

        Ak chceme kráčať- ako znie téma Nového roku- v Ježišovom mene v roku Pána 2022, tak nesmieme 

stratiť slanosť, ktorá bude požehnaním pre nás aj okolie a tiež by sme nemali každý deň zabúdať na 

modlitbu v zmysle modlitby kráľa Šalamúna, ktorú by sme sa každý jeden mali vytrvalo modliť a ktorá by 

mala znieť:„ Daj mi, Bože, poslušné srdce, aby som mohol/mohla rozoznávať dobré od zlého.“ 

  Nech nám Pán Boh dá múdrosť rozoznávať znamenia doby.                                                             Amen. 

  

Pomodlime sa:  Drahý Pane, na prahu nového roka Ťa prosíme- zmiluj sa nad nami, stratenými a blúdiacimi. 

                          Ďakujeme Ti za všetku Tvoju ochranu, požehnanie , múdrosť a vedenie, ktorými si nás  

                          obdaroval. Ďakujeme za nekonečnú trpezlivosť, ktorú máš s naším hriešnym svetom.  

                          Odpusť nám, že aj my sa ochotne dávame do služby hriechu.  Odpusť nám našu  

                          nevedomosť a nevidomosť. Prosíme , zmiluj sa nad nami a daj nám poslušné srdce, aby sme 

                          mohli kráčať za Tebou a nestratiť slanosť, ktorú ako kresťania v týchto časoch strácame.  

                         Obnov nás , Pane.  Daj, aby sme v Tvojom mene kráčali  životom v tomto roku. 

                                                                                                                                                                   Amen.                                                                                                                                    

 

Teraz  sa spoločne pomodlime  modlitbu Pánovu: 

Otče náš, ktorý si v nebesiach... 

 

6. Pieseň ES 76 

 

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 požehnaný nový rok  pod Božou ochranou. Nech máme voči Nemu poslušné srdce. 

             

                                                                                                      S úctou 

                                                                                                                                            Vaša farárka 



 

         


