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Slávnostné služby Božie
pri príležitosti posvätenia oltára
a
inštalácie zborového farára Libora Bednára

1. Úvodná hudba - Marc Charpentier - Te Deum (organ+ trúbka)
2. Spevokol - Chváľ duša chváľ (zhromaždenie sedí)
3. Privítanie - dozorca CZ Dúbravka (zhromaždenie sedí)
4. Predspev - pieseň č. 605 (zhromaždenie stojí)
1. Kňaz: Vojdite, plesajme, chválospevy spievajme!
Zbor: Vojdite, plesajme, chválospevy spievajme!
Kňaz: Predstúpme pred Hospodina s poďakovaním zvučným,
Zbor: Predstúpme pred Hospodina s poďakovaním zvučným!
2. Kňaz: On stvoril more, zem a všetko, čo živé je.
Zbor: On stvoril more zem a všetko, čo živé je.
Kňaz: Jeho dielom sú hlbiny, i končiare Jeho sú.
Zbor: Jeho dielom sú hlbiny, i končiare Jeho sú.
3. Kňaz: Hospodin je náš Boh, my sme Jeho pastvy ľud.
Zbor: Hospodin je náš Boh, my sme Jeho pastvy ľud.
Kňaz: Nezatvrďme srdce v blude, počujme dnes Jeho hlas!
Zbor: Nezatvrďme srdce v blude, počujme dnes Jeho hlas!

4. Kňaz: Vojdite, plesajme, chválospevy spievajme!
Zbor: Vojdite plesajme, chválospevy spievajme!
Kňaz: Klaňajme sa, pokľaknime pred Pánom, Tvorcom svojím!
Zbor: Klaňajme sa, pokľaknime pred Pánom, Tvorcom svojím!
5. Spevokol - Zmiluj sa, zmiluj, nado mnou (zhromaždenie sedí)
6. Pieseň č. 387 - doprovod detí- zvončeky (zhromaždenie sedí)
1. Už slnko vychádza nad kraj,/chváľ Pána hneď zrána,/bol Tvoja
ochrana;/ vďaku Mu vzdaj!
2. Ty, Bože, si mojím Strážcom,/ buď so mnou nocou – dňom,/ Tvoj
anjel nech mi je/ dnes ochrancom.
4. Za to Ťa budem ctiť, Pane,/ sluha Tvoj, Bože môj,/ v čas ranný,
večerný,/ i vždy. Amen.
7. Sláva (zhromaždenie stojí)
Kňaz: Sláva na výsostiach Bohu.
Zbor: /: Sláva na výsostiach Bohu, :/ na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.
/: Sláva na výsostiach Bohu, :/ na zemi pokoj. Amen.
8. Pozdrav (zhromaždenie stojí)
Kňaz: Pán Boh, buď s vami.
Zbor: I s Duchom Tvojím.
9. Kolekta (zhromaždenie sedí)
Kňaz: Pánu Bohu nášmu v duchu a v pravde pomodlime sa...
Zbor: Amen, amen, amen.
10. Žalm 119, v. 124 -135 (zhromaždenie stojí)
Zbor: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku i teraz
i vždycky i naveky vekov. Amen.
11. Spevokol – Nech pieseň znie (zhromaždenie sedí)
12. Inštalácia zborového farára - seniorka BAS Sidónia Horňanová
príhovor
otázky, sľub, vyhlásenie, požehnanie
modlitba inštalovaného
modlitba za inštalovaného

13.
14.
15.
16.

Spevokol - Môj záchranca a živý Pán (zhromaždenie sedí)
Evanjelium - Ján 15, 1-5 (zhromaždenie stojí)
Viera všeobecná kresťanská (zhromaždenie stojí)
Pieseň č. 354 (zhromaždenie sedí)
1. Oslavuj, cirkev, Pána, spievajme, kresťania,/nech z nášho srdca znova
znie pieseň velebná,/za krásu Jeho diela spievaj Mu celá zem,/ oslavuj
Stvoriteľa, veleb Ho každý deň.
2. Oslavuj, cirkev, Pána, Boh svetu Syna dal / a nás v Ňom si oddávna
navždy zamiloval,/ On krížom a ranami, smrťou a vzkriesením / otvoril
nebies brány, obdaril spasením.
3. Oslavuj, cirkev, Pána, že Boh Duch Svätý nás / posväcuje a dáva
vo viere v Krista rásť. / Ó kiežby každý cítil sväté pôsobenie, / veľkú moc
z Jeho výšin, čo zmeniť srdce vie.
4. Oslavuj svojho Pána, ľudské pokolenie, / v Ňom nám je milosť daná,
isté vykúpenie. / On s nami je každý čas od našej mladosti,/ sprevádza a
nikdy nás, svoj ľud, neopustí./

17. Kázeň (biskup ZD, Ján Hroboň)
18. Posvätenie oltára
19. Confirma Deus (zhromaždenie stojí)
Kňaz: Potvrď, ó Bože Otče, čo si pri nás vykonal,
Zbor: z chrámu svojho nad Jeruzalemom.
Kňaz: Potvrď, ó Bože Synu, čo si pri nás vykonal
Zbor: z chrámu svojho nad Jeruzalemom.
Kňaz: Potvrď, ó Bože Duchu Svätý, čo si pri nás vykonal,
Zbor: z chrámu svojho nad Jeruzalemom.
Kňaz: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému!
Zbor: Ako bola na počiatku i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
20.
21.
22.
23.

Spevokol - Pred Tvojou tvárou (zhromaždenie sedí)
Pozdravy
Spevokol - Rozhodol som sa
Pozdravy

24.
25.
26.
27.

Spevokol - Nech príde Tvoje kráľovstvo
Príhovor inštalovaného
Oznamy, požehnanie
Antifóna č. 74 (zhromaždenie stojí)
Kňaz: Radujme sa, keď nám hovoria: Poďme do domu Hospodinovho!
Zbor: Lebo lepší je jeden deň v ňom ako inde tisíc.

28. Kolekta - spievaný Otče náš (zhromaždenie sedí)
29. Áronovské požehnanie (zhromaždenie stojí)
30. 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 plný 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!
31. Ukončenie slávnosti s podaním rúk
32. Postlúdium

Na organe hrá: Mária Hroboňová
Na trúbke hrá: Roman Porubän
Spievajú spojené spevokoly: Cirkvi bratskej v Bratislave, Evanjelický spevokol
v Poprade a domáci zborový spevokol.
Komorný súbor
diriguje: Ewald Danel

