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Slávnosť konfirmácie
1. Pieseň spevokolu - Haleluja, celý vesmír spieva (vstup konfirmadov)
2. Privítanie
3. Predspev - pieseň č. 605
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.
4. Pieseň č. 366
1. Vznesme srdcia k výšinám,/ chváľme zvučne Hospodina;/nech
duch v Jeho lásky chrám/ k letu krídla rozopína./ Jeho Cherub
velebí / i hviezd množstvo na nebi!
2. Skloň sa, Pane, v láske k nám,/ udeľ svojho požehnania,/ z výšin
vznes sa v srdca chrám,/ a buď s nami do skonania./ V Teba, Pane,
dúfame./ V Tebe nádej skladáme!
3. Nepočítaj našich vín/ pre milosť a pravdu svoju,/ láskavý si
Hospodin,/ vzývame tú milosť Tvoju./ Zostaň s nami v každý čas,/
v prosbách našich vyslyš nás!

5. Sláva
Kňaz: Sláva na výsostiach Bohu.
Zbor: /: Sláva na výsostiach Bohu, :/ na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.
/: Sláva na výsostiach Bohu, :/ na zemi pokoj. Amen.
6. Pozdrav
Kňaz: Pán Boh, buď s vami.
Zbor: I s Duchom Tvojím.
7. Kolekta
Kňaz: Pánu Bohu nášmu v duchu a v pravde pomodlime sa...
Zbor: Amen, amen, amen.
8. Žalm 118, 24-26. 28-29
Zbor: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku i teraz
i vždycky i naveky vekov. Amen.
9. Pieseň - Otče Ťa chválim - požehnanie detí
1. Otče Ťa chválim a vzývam Tvoje meno,
slávny si môj Boh, Ty si môj Pán.
/:Slávny si môj Boh,:/ 3x Ty si môj Pán.
2. Ježiš Ťa chválim a vzývam Tvoje meno ....
3. Duchu Ťa chválim a vzývam Tvoje meno .....
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Konfirmačný príhovor – Žalm 16,2
Pieseň spevokolu – Spievaj duša moja
Konfirmačné otázky, sľub, vyhlásenie konf. za dospelých členov
Osobná konfirmácia
Pieseň spevokolu – Toľko dôvodov
Modlitba konfirmadov, modlitba za konfirmadov
Confirma Deus
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.
17. Poďakovanie konfirmandov
18. Príhovor za cirkevný zbor
19. 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.
20.
21.
22.
23.
24.

Večera Pánova
Piesne spevokolu – To ja, ó ,Pane môj... Ja som živý chlieb
Ďakovná modlitba
Áronovské požehnanie (zhromaždenie stojí)
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!

Text k príhovoru – Žalm 16,2
Hovorím Hospodinovi: Ty si môj Pán!
Niet pre mňa šťastia mimo Teba!

* Bohuznáma sestra pri platení cirkevného príspevku venuje milodar cirk zboru a
ďakuje Pánu Bohu za doterajšiu pomoc, zdravie a prosí o ďalšie vedenie pre celú
rodinu.
* Bohuznámi manželia pri platení cirkevného príspevku venujú milodar 50 eur.
* Pri poslednej rozlúčke s manželom a otcom Ondrejom Baukom venuje rodina z
vďačnosti za jeho život na kostol 50 eur.

* Vo štvrtok 30. 5. je sviatok Vstúpenia. Služby Božie budú o 18:00. Po nich bude
nácvik spevokolu. (Z tohto dôvodu v utorok 28.5. biblická hodina ani nácvik
spevokolu nebude.)
* V sobotu 15. 6. bude zborový deň v priestoroch nášho kostola. O 10:00 hodine
nám poslúži prednáškou s následnou diskusiou prof. Ľubomír Batka, o 12:00 bude
spoločný obed a rozhovory. Počas dopoludnia bude pripravený program aj pre deti.
Prosíme Vás, keby ste sa prihlásili vo vestibule do zoznamu, kvôli počtu obedov.
Zároveň prosíme ochotné sestry o napečenie koláčikov či prípravou šalátov na toto
stretnutie.
* Ofera z minulej nedele bola 262,25 eur.

Utorok
(27.5.)
Streda
(29.5.)
Štvrtok
(30.5.)

Piatok
(31.5.)
Nedeľa
(2.6.)

17,00 Modlitby – zborová sieň
(biblická hodina o 18:00 ani nácvik spevokolu o 19:00 nebudú)
15,00 Vyučovanie konfirmandov – 1. ročník
(Vzdelávanie ku kresťanskej dospelosti.)
10,00 Služby Božie DD - EDS Partizánska
18,00 Služby Božie na Sviatok Vstúpenia
19,00 Nácvik spevokolu
(pozývame medzi nás všetkých, ktorí radi spievajú )
15,15 Dorast – zborová sieň
(stretnutie mladých pri výklade Božieho slova, spoločných hrách
a pri piesňach.)
10,30 Služby Božie
10,30 Besiedka (svoje deti, vnúčatá môžete priviesť na besiedku,
ktorá je počas služieb Božích v priestoroch nášho kostola. Je
rozdelená do dvoch skupín - predškolskej a školskej.)

