
                            Domáca pobožnosť na Zjavenie Krista Pána mudrcom 

                                                       (6. 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 77 

 

4. Vypočujme si  spoločne  slová žalmu, epištoly a evanjelia, ako ich máme napísané v Žalme 72,1-3. 

    10-13.19, v Liste Efezským 2,11-18 a v Evanjeliu podľa  Matúša  2,1-12: 
Ž 72,1-3.10-13.19: „1 Bože, daj svoje právo kráľovi a svoju spravodlivosť kráľovmu synovi, 2 aby súdil Tvoj ľud v spravodlivosti a Tvojich 

ubiedených podľa práva. 3 Nech vrchy prinášajú ľudu pokoj a pahorky spravodlivosť. 10 Nech mu králi Taršíša a ostrovov prinesú dar, kráľovia 

zo Sáby a Seby prinesú mu poplatok. 11 Nech sa mu klaňajú všetci králi, nech mu slúžia všetky národy. 12 Lebo zachráni chudobného, ktorý 

volá, i biedneho, aj toho, komu nikto nepomáha. 13 Nad slabým a biednym zľutuje sa a zachraňuje duše chudobných. 19 Nech je naveky 

požehnané Jeho slávne meno a nech Jeho sláva naplňuje celú zem! Amen. Amen.“ 

 

Ef2,11-18: „11 Preto pamätajte, že ste kedysi boli pohania podľa tela a neobrezanými vás prezývali takzvaní obrezaní, totiž (obrezaní) ľudskou 

rukou na tele, 12 a že ste boli v tom čase bez Krista, vylúčení zo spoločenstva s Izraelom, cudzí zmluvám zasľúbenia, bez nádeje a bez Boha na 

svete. 13 Ale teraz, hoci ste kedysi boli ďalekí, v Kristovi Ježišovi stali ste sa blízkymi krvou Kristovou. 14 Lebo On je náš pokoj, On, ktorý 

oboch spojil v jedno a zboril priehradný múr, nepriateľstvo, 15 keď na svojom tele pozbavil platnosti zákon s jeho nariadeniami, aby tak z dvoch 

stvoril v sebe jedného, nového človeka, nastolil pokoj 16 a oboch v jednom tele zmieril s Bohom skrze kríž, na ktorom zahladil to 

nepriateľstvo. 17 A tak prišiel zvestovať pokoj vám ďalekým a pokoj aj blízkym, 18 lebo skrze Neho obaja máme prístup k Otcovi v jednom 

Duchu.“ 

 

Mt 2,1-12:  „1 Keď sa Ježiš narodil v judskom Betleheme za čias kráľa Herodesa, ajhľa, mudrci od východu prišli do Jeruzalema 2 a pýtali sa: 

Kde je ten narodený kráľ židovský? Videli sme totiž Jeho hviezdu na východe a prišli sme sa Mu pokloniť. 3 Keď to počul kráľ Herodes, 

predesil sa a s ním celý Jeruzalem. 4 Zhromaždil všetkých veľkňazov a zákonníkov ľudu a vypytoval sa ich, kde sa má narodiť 

Mesiáš. 5 Odpovedali mu: v judskom Betleheme, lebo tak píše prorok: 6 A ty, Betlehem, judská zem, nijako nie si najmenší medzi vývodiacimi 

mestami judskými, lebo z teba vyjde vodca, ktorý bude pásť môj ľud izraelský. 7 Nato Herodes sa ich povypytoval na čas, kedy sa zjavila 

hviezda. 8 A keď ich posielal do Betlehema, povedal: Choďte, dôkladne sa prezvedajte o tom dieťatku; a keď Ho nájdete, oznámte mi, aby som 

aj ja šiel a poklonil sa Mu. 9 Oni vypočuli kráľa a odišli. A hľa, hviezda, ktorú videli na východe, šla pred nimi, až sa zastavila nad miestom, kde 

bolo dieťatko. 10 Keď uzreli hviezdu, zaradovali sa veľkou radosťou. 11 I vošli do domu, uvideli dieťatko s matkou Máriou, padli na tvár a 

klaňali sa Mu. Potom otvorili svoje klenotnice a obetovali Mu dary: zlato, kadidlo a myrhu. 12 A keď sa im vo sne dostalo napomenutia, aby sa 

nevracali k Herodesovi, vrátili sa inou cestou do svojej krajiny.“ 

                                                                                                                                                                                                                           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 63 

 

7. Zamyslenie nad Božím slovom ( Evanjelium podľa Matúša 2,10 ) 

 

       „Keď uzreli hviezdu, zaradovali sa veľkou radosťou.“                                                                    Amen. 

 

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

 

            Tesne pred vianočným obdobím vyvrcholil ďalší ročník  speváckej súťaže  Superstar, v ktorej sa 

hľadajú spevácke talenty. Určite má dobrú sledovanosť , veď bez komerčného efektu by sa ťažko televízie 

do takýchto projektov púšťali. Každý fanúšik teda mohol  mať svojho favorita, ktorému posielal svoje hlasy. 

Mnohí fanúšikovia boli sklamaní, keď ich favoriti postupne z finálovej desiatky vypadli. Nakoľko môžu 

televízni diváci objektívne hodnotiť kvalitu a techniku spevu, je veľmi diskutabilné; no každý ročník má 

svojho víťaza či víťazku, ktorí vo svojej osobnej budúcnosti  vždy  ukázali a ukážu, či výhra bola oprávnená. 

           Dnes sa však nechceme venovať speváckej súťaži Superstar, ale úplne inej hviezde, ktorá priviedla   

pohanských mudrcov do  židovského mesta Betlehem. Počuli sme v prečítaných biblických slovách, že sa 

títo mudrci zaradovali. Radosť prežívali potom, ako odišli z Jeruzalema od krutého a zlého kráľa Herodesa 

a stále pokračovali vo svojej ceste, až kým hviezda nezastala nad betlehemskou  maštaľkou, kde ležal Boží 



Syn a Záchranca sveta. A tak žiarivá nebeská hviezda priviedla  mudrcov ku skutočnej a večnej Superstar- 

ku Hviezde spásy, ktorou je Pán Ježiš Kristus. 

           Kto boli títo mudrci, nevieme až tak presne povedať.  Nevieme, odkiaľ prišli a vlastne v skutočnosti 

ani nevieme, či boli traja alebo ich bolo viac. O ich trojčlennom  počte usudzujeme podľa počtu darov, ktoré 

sa v Biblii spomínajú. Tradícia spomína, že to  boli muži, ktorí mali vysoké postavenie  a boli z Parthie- zo 

sídla, ktoré bolo blízko starobylého Babylonu. Niektorí zase hovoria, že každý bol z inej krajiny. To však 

naozaj nie je podstatné. Ten najdôležitejší odkaz  dnešného sviatku a biblického príbehu o mudrcoch je, že 

títo pohanskí mudrci spoznali v narodenom Spasiteľovi Mesiáša, ktorého uznali a prišli sa Mu pokloniť. 

Bolo to v čase, keď okrem betlehemských pastierov nikto iný neprišiel vzdať chválu a pokloniť sa 

narodenému Ježišovi. Izraelský ľud  v ňom  Mesiáša ešte nepoznal.  

       Títo mudrci, astronómovia, ale sú nazývaní aj astrológmi, prešli tisíce míľ, aby mohli uvidieť 

židovského Kráľa. Keď Ho konečne našli ,prežívali nevýslovnú radosť, vzdali Mu úctu ako Kráľovi 

prinesením darov a poklonili sa Mu. 

         Aj keď naše prečítané slová hovoria o radosti mudrcov nad tým, že opäť vidia hviezdu, ktorá ich vedie 

na to správne miesto, to dôležité je, že ich doviedla k najžiarivejšej a najvýznamnejšej Hviezde všetkých 

čias- k Pánovi Ježišovi. Oni –pohania sa teda zaradovali. 

        A ako je to s našou radosťou z toho a nad tým, že môžeme  poznať Spasiteľa sveta? Aký postoj máme 

k Nemu my dnes? Sme ochotní Ho hľadať a nasledovať?  Nie sme neraz v pozícii zvykovosti? 

Neočakávame akosi automaticky, že Boh  nás bude neustále hľadať , dokáže sa, kým je a bude nás 

obdarovávať? Nemali by sme byť ako títo múdri muži a hľadať neustále Pána Ježiša živo a intenzívne, bez 

toho, že by sme my chceli byť obdarovaní? Nemali by sme  radšej s túžbou vzdávať Ježišovi chválu  preto , 

kým pre nás je? Teda  preto, že je našou Hviezdou, ktorú chceme nasledovať ? Preto, že  ako jedinečná 

Hviezda spásy môže  presvietiť tmu našich životov? 

      Každý jeden z nás potrebuje  úprimnú túžbu  mudrcov hľadať Mesiáša, vzdávať Mu úctu a prežívať 

radosť z toho, že prišiel do tohto sveta a nášho života. Hľadajme Ho teda intenzívne a usilovne; hľadajme 

Ho , kým trvá čas Božej milosti.  Veď práve táto Hviezda spásy o sebe oprávnene povedala slová: „Ja som 

svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme , ale bude mať svetlo života.“ (J8,12)Budeme za 

týmto Svetlom kráčať?                                                                                                                          Amen.             

   

Pomodlime sa:  Drahý Bože, ďakujeme Ti, že všetko má v dejinách spásy ten správny čas. Ďakujeme Ti, že 

                          si týmto pohanským mudrcom doprial milosť spoznať Mesiáša.  Tvoja múdrosť  a láska je 

                          bola nesmierna, keď už pri príchode Tvojho Syna si dal svetu vedieť, že prichádza Spasiteľ 

                          pre všetkých. Ďakujeme Ti, že táto milosť bola daná aj nám. Odpusť nám, ak pre svoj život 

                          hľadáme iné nepodstatné a povrchné hviezdy, ktoré nikdy nemôžu ukázať na Teba, ale  

                          hľadajú len svoju slávu. Odpusť, že sa aj my neraz správame ako hviezdy, ktoré chcú  

                          zatieniť Teba. Pomôž nám kráčať za Tebou- Hviezdou našej spásy v dobrom aj v zlom. 

                                                                                                                                                                   Amen.                                                                                                                                  

Teraz  sa spoločne pomodlime  modlitbu Pánovu: 

Otče náš, ktorý si v nebesiach... 

 

6. Pieseň ES 74 

 

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 sviatok Zjavenia Krista Pána mudrcom! 

                                                                                                                   S úctou 

                                                                                                                                            Vaša farárka 


