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≽ Prelúdium: Josef Ferdinand Seeger - Prelúdium Es dur 

≽ Predspev: Ó, Ježiši Tvoje vstúpenie daj, nech nám hriešnym slúži na 
spasenie. Prihovor sa k Otcu za nás, Ducha pravdy zošli na nás, aby sme aj 
v tejto chvíli verne Teba ctili, tak žili z Tvojej milosti, napokon prišli pred tvár 
Tvojej velebnosti. Haleluja, sláva Bohu! 

≽ Konfiteor:  
Kňaz: Skloňme sa pred Hospodinom a vyznajme spoločne: 

Zbor: Bože milostivý, priznávam, že som sa previnil(a) myšlienkami, slovami a 
skutkami. Konal(a) som, čo je zlé, a zanedbal(a), čo je dobré. Úprimne to 
ľutujem a prosím, zmiluj sa nado mnou. Daj mi silu, aby som odolával(a) zlu. 
Nech som hodnejší(ia) toho obrazu, na ktorý si ma stvoril. Pomáhaj mi k tomu 
Otče dobrý. 

Kňaz: Otec nebeský, ktorý skúma ľudské srdcia, počuje naše prosby a podľa  
svojho sľubu sa zmiluje nad tými, ktorí sa úprimne kajajú. Nech sa tak stane. 
Amen. 

≽ Pieseň č. 209 

1. Keď svitol deň nedeľný, Pán z mŕtvych vstal, 

a svojim po vzkriesení sa ukázal.  

Ukáž sa aj nám, Pane, zhromaždeným 

a posväť nás, žiadame, Duchom Svätým. 

2. Ó Ježiši, buď s nami, keď sme v chráme, 

z Tvojho slova nech aj my Ťa poznáme; 

daj z neho čerpať sily, viery pravej; 

pomôž, aby sme žili k Tvojej sláve. 

3. Nielen tu, ale všade nech sme Tvoji, 

a láska nech nás vedie, všetkých spojí; 

a v onen deň daj prísť tam v nebeský chrám, 

kde nám príbytok chystáš, vzkriesený Pán. 
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≽ Sláva, pozdrav, kolekta 

≽ Epištola 1Pt 4, 7-11 

≽ Pieseň č. 496 

1. Viac bázne daj, Bože a viac svätosti. 

Viac smútku nad hriechom, viac sĺz radosti. 

Viac lásky, čo nežiada hneď odmenu. 

Viac viery v Ježiša a chuť k modleniu. 

2. Viac vďačnosti daj mi a viac skromnosti. 

Viac síl k pokore, veď veľký si len Ty. 

Viac niesť kríž s Ježišom, v Ňom útechu mať. 

Viac na Jeho hrudi môcť odpočívať. 

3. Viac nádeje daj, viac trpezlivosti. 

Viac strániť sa zlého cestou k večnosti. 

Viac vzrastať vo viere a ovocie niesť. 

Viac ísť za Tebou, Kriste, vzdávať Ti česť. 

≽ Evanjelium J 14, 15-21 

≽ Viera všeobecná kresťanská 

≽ Piesne pre deti 

1. Som Tvojou ovečkou malou a voňavou čistou a radostnou Tebou ľúbenou. 

Ja milujem Kráľa a on ľúbi mňa, ja milujem Kráľa a on ľúbi mňa 

ja milujem Kráľa a on ľúbi mňa.   
2. Budem ako strom sadený pri vode a mojou oporou je mi živý Pán.  
1. A keď príde des, ja neutečiem preč... (ale:) 

2. A po čase sucha, ja viem, že príde dážď... 

≽ Pieseň č. 175 

1. Ó, Duchom Svätým naplň nás, Ty večný Bože sám, 

nech cíti aj dnes ľudstvo zas tej Tvojej lásky plam. 

2. Ó, zošli Ducha tichosti, daj svetlo spasenia, 

a Duchom pravdy, milosti, stvor nové stvorenia! 

3. Do hlbín slova Božieho, Ježiši, uveď nás, 

nech mocou Ducha Svätého počujeme Tvoj hlas. 

4.  Tvoj príkaz chcem zachovať, otvor srdcia aj um 

a pomôž verne zvestovať nám evanjelium. 

5. Aj Tvoju, Spasiteľu náš, smrť chceme zvestovať, 

kým nezostúpiš v sláve zas nad svetom kraľovať. 



 

 

≽ Suspírium: P. O. Hviezdoslav: Príď, Duchu Svätý 

≽ Kázeň   

≽ Modlitba, požehnanie 

≽ Mládežnícka pieseň 

Nič ma neláka viac ako bližšie stáť. 

Nič sa nevyrovná tomu, čo si nám dal, v Tvojej blízkosti. 

Ja poznám a viem Tvoja láska je liek v nej slobodný som 

a hanby už niet, v Tvojej blízkosti. 

Duchu Svätý si tu vítaný, príď vtiahni nás tam kde tróniš Ty, 

Tvoja sláva prichádza dnes s túžbou k nám, zaplav láskou k Tebe naše srdcia, Kráľ. 

Nech stále viac pred Tebou bázeň mám. 

Dnes túžim zažívať, aký dobrý Boh si k nám. 

≽ Modlitby  

Pieseň č. 350 – 1.v. 

1. Nuž, Bohu ďakujme srdečným spevom všetci, 

veď On nám každý deň potrebné dáva veci, 

On od narodenia bol s nami, chránil nás, 

otcovsky zachoval z milosti doteraz. 

≽ Antifóna č. 40 
Kňaz: Boh povýšil svojho Syna a dal Mu meno nad každé meno. 
Zbor: Aby sa v Ježišovom mene skláňalo každé koleno. 
≽ Kolekta, Áronovské požehnanie 
≽ Pieseň č. 350 

2. Prosme Pána Toho, nech dáva nám z výsosti 

vzácny dar pokoja, svedomiu spokojnosti, 

nech v svojej pravde nás všetkých utvrdzuje, 

od časných i večných trestov zavaruje. 

3. Česť, sláva buď Bohu Otcu i Jeho Synu, 

aj Duchu Svätému, Pánovi jedinému – 

Trojici presvätej, nech vďaka znie stále 

od vekov naveky k oslave a chvále. 

 

Organ: J. Siroma; Suspírium: J. Bučková; detské piesne: súrodenci Chovancovi 

 

 



 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

MMMIIILLLOOODDDAAARRRYYY:::         
   
≽  Bohuznáma sestra venuje na potreby cirkevného zboru 200 eur. 
 

≽  Bohuznámy brat pri platení cirk. príspevku venuje milodar 40 eur. 
 

≽ Bohuznáma sestra pri príležitosti vzácneho životného jubilea a z vďačnosti za  
Božie požehnanie a milosť venuje 50 eur. 

 

≽  Bohuznáma rodina pri vďačnej spomienke za už zosnulých rodičov venuje milodar  
100 eur. 

≽  Bohuznáma sestra pri 20.výročí úmrtia svojho manžela spomína s vďačnosťou na  
spolu prežité roky života a cirk. zboru venuje 50 eur. 

 

OOOZZZNNNAAAMMMYYY:::   
   

≽  Budúcu nedeľu 31.5. bude 1. slávnosť svätodušná. Služby Božie sa budú konať 
v pravidelnom čase o 10:30 a bude na nich prislúžená sivatosť Večere Pánovej pri 
dodržaní všetkých hygienických opatrení (rozostupy, prijímanie z jednorazových 
pohárov). 

 

≽  Ostatné pravidelné aktivity cirkevného zboru sa momentálne nekonajú a ďalej sa 
ich organizovanie bude riadiť nariadeniami vlády SR a odporúčaním zboru 
biskupov ECAV. 

 

 

KÁZŇOVÝ TEXT: Skutky 1, 4-8 

4 Keď boli spolu, prikázal im, aby neodchádzali z Jeruzalema, ale aby 
očakávali zasľúbenie Otcovo - o ktorom (tak im riekol) počuli ste odo 
mňa, 5 (totiž) že Ján krstil vodou, ale vy o niekoľko dní budete 
pokrstení Duchom Svätým. 6 A oni, tam zídení, spýtali sa Ho: Pane, či v 
tomto čase obnovíš kráľovstvo pre Izrael? 7 Odpovedal im: Nie je vašou 
vecou poznať časy a príhodné chvíle, ktoré Otec určil svojou mocou, 8 
ale prijmite moc Ducha Svätého, ktorý zostúpi na vás, a budete mi 
svedkami aj v Jeruzaleme, aj po celom Judsku, aj v Samárii a až do 
posledných končín zeme. 


