
 

23. Pieseň: č. 263 /zhromaždenie stojí/ 

1. Hrad prepevný je Pán Boh náš, zbroj výborná i sila, z každej 

núdze vytrhne nás, ak by nás zachvátila; veď starý nepriateľ zničiť 

by nás chcel, veľká moc a klam strašná jeho je zbraň; v svete nemá 

rovného. 

2. Čo je naša ľudská sila? Sama nás nezachráni, máme však           

od Hospodina štít v každom bojovaní. Pýtaš sa, kto je ním? Ježiš, 

Boží Syn, Ten zachránil svet, iného Boha niet, On napokon zvíťazí! 

3. Hoc diablov plní bol by svet, chcejúcich nás pohltiť, nemusíme 

sa strachom chvieť, musia všetci ustúpiť. Knieža sveta toho trúfa si 

mnoho; neuškodí nám, odsúdil ho náš Pán; slovíčko ho porazí. 

4. Slovom Božím neotrasú, úspech im neprislúcha; s nami je 

každého času Pán s darmi svojho Ducha. Môžu zničiť všetok rod 

i majetok, vziať česť, hrdlo, dom, náš poklad nie je v tom; nebesá 

nám zostanú! 

 

 

 

[: Tak, ako jeleň dychtí za vodou, 

                                      tak moja duša túži za Tebou. :] 

  

                                Zošli dážď, zošli dážď, dosť bolo sucha, 

                               zošli dážď, zošli dážď, Svätého Ducha, 

                               zošli dážď, zošli dážď, nové Letnice, 

                               zošli dážď, zošli dážď, rozjasaj srdce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slávnostné služby Božie 27. 05. 2018 

 

KONFIRMÁCIA 

 
 

1. Oslovenie /zhromaždenie stojí/ 

 

2. Predspev: 605, 1-3v. /zhromaždenie stojí/ 

 

1. Sólo/všetci: Vojdite, plesajme, chválospevy spievajme! 

Sólo/všetci: Predstúpme pred Hospodina s poďakovaním zvučným. 
 

2. Sólo/všetci: On stvoril more, zem a všetko, čo živé je. 

             Sólo/všetci: Jeho dielom sú hlbiny, i končiare Jeho sú. 
 

          3. Sólo/všetci: Hospodin je náš Boh, my sme Jeho pastvy ľud. 

            Sólo/všetci: Nezatvrďme srdce v blude, počujme dnes Jeho hlas! 

 

      3. Konfiteor: (kňaz) /zhromaždenie stojí/ 

odpoveď: Všemohúci a láskavý Bože! Zmiluj sa nad nami a odpusť 

nám naše hriechy. Pomáhaj nám, aby sme tu prežívali pravé 

spoločenstvo s Tebou. Upevni aj spoločenstvo medzi nami, keď Ťa 

budeme vzývať, chváliť a velebiť. Vypočuj nás pre Ježiša Krista, 

nášho Pána a Spasiteľa. Amen. 
 

4. Pieseň č. 211 

1. Otvorte mi krásnu bránu, poďte, tu je Boží dom, chcem v ňom 

slúžiť svojmu Pánu, tešiť sa Božím slovom, predstúpiť pred Jeho 

tvár, prijať z výšin svetla dar. 

2. Prichádzam ku Tebe, Pane, prosím, príď ku mne aj Ty, kde Ty 

bývaš neprestajne je príbytok nebeský, pomôž Tvojím chrámom 

byť, srdce mi ráč obnoviť. 

3. Ku Tebe sa s bázňou blížim, telo, dušu posväť mi, a čo spievam, 

               čo sa modlím, nech Ti je dar príjemný, priprav ústa aj uši  

                k Tvojej  službe, Najvyšší! 

             4. Hovor, Pane, ja počúvam, Tvoju vôľu chcem plniť, od Teba sa  

             odviesť nedám, z prameňa chcem Tvojho piť; sýť ma chlebom   

            života, teš ma Tvoja dobrota. 

 



 

 

5. Glória, pozdrav, /zhromaždenie stojí/, kolekta 

 

6. Žalm /zhromaždenie stojí/ 

 

7. Pieseň č.586 

1. Ó, buď Ti chvála, Bože trojjediný, že prijal si nás dietok                   

do rodiny, a utvrdil´s nás v krstnej zmluve mile za tejto chvíle. 

2. Pred tvárou Tvojou, Pane, sľubujeme, že v otcov viere pevne vždy 

stáť chceme, v cnosti sa tužiť, verne ísť za Kristom v živote 

čistom. 

3. Len žehnaj nám dnes, Bože, v tejto dobe, a daj rásť cirkvi našej  

ku ozdobe! Tak vykročíme smelo žitia bojom v tom mene 

Tvojom! 

 

8. Konfirmačný príhovor 

 

9. Konfirmačné otázky / Krčahová V.; Stromková E.; Dvorščák F./ 

 

10. Vyhlásenie konfirmandov za dospelých členov cirkvi 

 

11. Osobné konfirmovanie (prelúdium), po skončení tiež krátke 

 prelúdium ( konfirmandi si sadnú) 

 

12. Modlitba konfirmandov /Sochorová P./š 

 

13. Modlitba zboru za konfirmandov /Veronika/ 

 

14. Confirma Deus /zhromaždenie stojí/ 

 

15. Poďakovanie konfirmandov / Bochnička F.; Devečková M.; 

Lizoňová E. / 

 

16. Príhovor zástupcu zboru / Húdik M., Stáňa M/ 

 

17. Pieseň č. 300, 1v. 

Pane, Ty si nám nehodným pripravil stôl milosti a na ňom pokrm 

prevzácny dávaš z dobrotivosti, aj ja teraz Tvoj som hosť, čakajúci    

na milosť, ktorý prosí: pomôž mi sám, nech hod ten vďačne 

prijímam.     

 

 

 

     

   18.  Večera Pánova konfirmandov (počas VP: mládežnícke piesne) 

Spevník str. XXXI (rímskými číslicami na začiatku spevníka) 

            /Zhromaždenie stojí/ 

 

                Kňaz: Hore srdcia naše!  Zbor: Pozdvihnime k Pánu! 

           Kňaz: Vďaku vzdávajme.... Zbor: Dôstojné je to a správne! 

           Zbor: Svätý, svätý, svätý si náš Bože, Hospodine mocností!  

                    Plné sú nebesá i zem slávy Tvojej. Hosana na výsostiach! 

 

            Kňaz: Modlitby Pánova Otčenáš /zhromaždenie sedí/ 

 

            Kňaz: /zhromaždenie stojí/  

                      Pán náš Ježiš Kristus.... 

            Zbor: Pán chlieb telom svojím nazval, učeníkom jesť ho kázal, 

                      riekol: Vezmite a jedzte! Mne to na pamiatku čiňte! 

             Kňaz: A podobne po večeri.... 

             Zbor: Potom kalich do ruky vzal, a zmluvou krvi ho nazval. 

                        Riekol: Všetci z neho pite a tak smrť moju zvestujte! 

 

        /: Baránok Boží, ktorý snímaš hriech sveta, zmiluj sa nad nami! :/ 

          Baránok Boží, ktorý snímaš hriech sveta, daruj nám svoj pokoj! 

 

19. Pieseň č. 288, 1-2 v. 

1. Zachovaj nás v svojom slove, pomôž veriť opravdove, Ty sám, 

Ježiši, Pane náš, ktorý naše mdloby poznáš. 

2. Verný Pastier Izraela, chráň nás Tvoja láska bdelá, daruj nám 

pastierov verných a zbavuj nájomníkov zlých. 
 

20. Antifóna č. 67, /zhromaždenie stojí/  

K.: Ja sa nehanbím za evanjelium Kristovo. 

Zbor: Lebo mocou Božou je ono na spasenie každému 

veriacemu. 
 

21. Kolekta 

 

22. Áronovské požehnanie /zhromaždenie stojí/ 

 

 


