
 

Služby Božie Bratislava – Dúbravka 23.5.2020 – priamy prenos STV3  
 

Radosť, ktorá nás nesie 
   

·  Prelúdium - J.S.Bach – Jesus  bleibet meine freude (E.Danel) 

·  Privítanie 

· Predspev:  

Kňaz: Tvoj ľud pred Tebou sa schádza, Bože náš.                                  

Zbor: Tvoj ľud pred Tebou sa schádza, Bože náš.  

K Tebe ideme, lebo Ty si dobrotivý, k Tebe ideme, Ty veľký Bože náš.                                             
Kňaz: Tvoj Duch príď ku nám Ty slávny Bože náš.                                             

Zbor:  Tvoj Duch príď ku nám Ty slávny Bože náš. K Tebe ideme........                              
Kňaz:  Svojou láskou spájaj Tvoj ľud Bože náš.  

Zbor:  Svojou láskou spájaj Tvoj ľud Bože náš. K Tebe ideme........ 

                                                 

·  Pieseň č. 641, 1.- 6.verš 

1. Ďakujte, Bohu vzdajte česť, kresťania na zemi,/ tak, ako Pánovi nebies 
spievajú anjeli. 
2. Pozdvihnite zvučné hlasy, nech počujú všetci,/ že náš Boh je Darcom spásy, 
činí veľké veci. 
3. Od chvíle, keď nám život dal, otcovsky chráni nás; /kde človek nevie pomôcť 
sám, On pomôže vždy včas. 
4. Hoc denne hriechy páchame, priazeň nám zachová,/kde nájde vrúcne 
pokánie, zmiluje sa znova. 
5. Kiežby nám darom radosti osviežil srdce, um,/utopil strach, žiaľ, bolesti v 
hlbinách morských vĺn. 
6. O pokoj pravý prosme Ho, nech všetkým ho dáva /a zo srdca otcovského 
nech nás požehnáva. 
 

·  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. 
 

·  Pozdrav, kolekta,  

·  Epištola – Filipským 4, 4-6   

 

 



 

 

·     Pieseň – Nádherný Spasiteľ  

Sólo:     1. Krásne sú lúky, / krásne sú stráne / zaliate nádherou jarných dní; 
Pán Ježiš krajší je /  nad hviezdy nebeské, / túžbou po láske hruď plní. 
 

Všetci: 2. Nádherný Pán môj, / Kráľ všetkých kráľov, / Syn Boží nám daný, 
vzácny Pán; o Tebe snívam, po Tebe túžim,/ o Tebe spievam chvály žalm. 
 

3. Krásne sú hory, /  krásne sú moria, / keď slnko v podvečer zapadá;  
Pán Ježiš krajší je, / strápenej duši znie / pieseň, čo srdce rozjasá. 
 

4. Nádherný Pán môj,/ Kráľ všetkých kráľov, / Syn Boží nám daný, vzácny Pán;  
chvála a vďaka, / úcta a sláva / na večné veky nech Ti znie. 
 

  ·     Evanjelium –   J 15, 4-11 

·   Viera všeobecná kresťanská   

·     Pieseň – Modlitba (dievčenská skupina)  

·     Kázeň  -  Neh 8,10 b; L 2,10 

·     Hudobný vstup – Ewald Danel (klavír) 

·     Modlitby – Emka Mišunová, Ivan Lukáč, Libor Bednár 

·  Pieseň – Otče náš – dievčenská skupina 

Refr.: Náš Otče v nebi, počuj náš hlas, nech Tvoje kráľovstvo príde medzi nás                                                                                      
a Tvoja vôľa bude sa diať . Chceme Ti úctu a chválu vzdať.               
1. Daruj nám chlieb, čo je vždy potrebný, uč nás, ako odpustiť sa má      a 
ochráň nás od zlého, ochráň nás od zlého,  
lebo bez Teba sme, Pane, bezmocní.  Refr.:...                                                                                                                             
2. Daruj nám odpustenie našich vín, stvor nám srdce biele ako sneh 
 a veď nás cestou k nebu, veď nás cestou k nebu,  
lebo bez Teba sme, Pane, stratení. Refr.:.....     
 

·  Áronovské požehnanie  

·  Pieseň – Nech dobrý Pán... 

Nech dobrý Pán je stále s nami, všetko zlé nech premáha,  
naše prázdne srdcia sýti, napĺňa.  
Nech dobrý Pán je stále s nami, je nám skrýšou, ochranou,  
svojim krídlom v čase búrok prikrýva.  
/:Ty sám, ó, Pane, príď a žehnaj nás, ty sám, ó, Pane, príď a žehnaj nás.:/  2x   
 

·  Postlúdium  


