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Slávnosť konfirmácie 

   

1. Prelúdium  (vstup konfirmandov, zhromaždenie stojí) 

2. Privítanie  (zhromaždenie stojí) 

3. Predspev - pieseň č. 605  (zhromaždenie stojí) 

   1. Liturg: Vojdite, plesajme, chválospevy spievajme! 
  Zbor:  Vojdite, plesajme, chválospevy spievajme! 

   Liturg: Predstúpme pred Hospodina s poďakovaním zvučným!  
   Zbor:  Predstúpme pred Hospodina s poďakovaním zvučným!  
 
   2. Liturg: On stvoril more, zem a všetko, čo živé je.  

    Zbor:  On stvoril more, zem a všetko, čo živé je. 
    Liturg:  Jeho dielom sú hlbiny, i končiare Jeho sú. 
    Zbor:  Jeho dielom sú hlbiny, i končiare Jeho sú. 
 
   3.  Liturg: Hospodin je náš Boh, my sme Jeho pastvy ľud. 

    Zbor: Hospodin je náš Boh, my sme Jeho pastvy ľud. 

    Liturg: Nezatvrďme srdce v blude, počujme dnes Jeho hlas! 

    Zbor: Nezatvrďme srdce v blude, počujme dnes Jeho hlas! 

 

4. Pieseň č. 366 (zhromaždenie sedí) 

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!   
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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 (zhromaždenie stojí) 

Liturg:  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  (zhromaždenie stojí) 

Liturg: Pán Boh, buď s vami. 
Zbor: I s Duchom Tvojím. 

 

7.  Kolekta  (zhromaždenie sedí) 

Liturg: Pánu Bohu nášmu v duchu a v pravde pomodlime sa... 

Zbor: Amen, amen, amen. 
 

8.  Žalm 118, 24-26. 28-29 (zhromaždenie stojí) 

Zbor: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku i teraz      

i vždycky i naveky vekov. Amen. 
 

9. Pieseň kapela – Kiež aj dnes (autorka a sólo Tatiana Bartošiová), 

(zhromaždenie sedí) 

Refrén- zbor:  Kiež aj dnes Ty, Pán môj, naplníš náš chrám, /  ja aj v toto 

ráno Tebe chválu vzdám. /  Kiež aj dnes Ty, Pán môj, zjavíš seba nám./ Buď 

zvelebený, Kráľ náš vznešený. 
 

10. Konfirmačný príhovor – biskup ZD Ján Hroboň 

11. Inštrumentálna skladba  (9:30 L. Mišunová; 11:30 Alex Pomšár) 

12. Konfirmačné otázky, vyznanie (Ella Maturkaničová /Viktor Matz), sľub 

(Pavol Poprocký / Dušan Doboš) (konfirmandi stoja) 

13. Osobná konfirmácia, (zhromaždenie sedí) 

 

 



 

14. Pieseň – Nech dobrý Pán je stále s Vami... (zhromaždenie sedí) 

  Refrén- zbor: Nech dobrý Pán je stále s nami, / život náš nech premieňa, /  

 naplní i srdcia naše, pokoj dá. / Nech dobrý Pán je stále s nami, / všetko 

zlé nech premáha, / pokoj, lásku, srdciam Vašim rozdáva. 

/:Ty sám ó, Pane, príď a žehnaj nás.:/ 
 

15. Modlitba konfirmadov, modlitba za konfirmadov (Tomáš Sklárš),   

(zhromaždenie sedí) 
 

16. Confirma Deus (zhromaždenie stojí)  

Liturg:  Potvrď, ó Bože Otče, čo si pri nás vykonal,    
Zbor:   z chrámu svojho nad Jeruzalemom. 
Liturg: Potvrď, ó Bože Synu, čo si pri nás vykonal    
Zbor:   z chrámu svojho nad Jeruzalemom. 
Liturg:  Potvrď, ó Bože Duchu Svätý, čo si pri nás vykonal,  
Zbor:   z chrámu svojho nad Jeruzalemom. 
Liturg:  Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému!    
Zbor:   Ako bola na počiatku i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. 

 

17. Poďakovanie konfirmandov cirkevnému zboru (Ema Mišunová / Tereza 

Horáková), evanjelickej cirkvi (Ján Poprocký / Alex Pomšár) a rodičom 

(Daniel Lička / Daniela Ješková) (zhromaždenie sedí) 
 

18. Príhovor za cirkevný zbor (Tomáš Sklárš), (zhromaždenie sedí) 
 

19. Pieseň -  Náš Otče v nebi.... 

Refr- zbor: 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.  
  
 

20. Večera Pánova 

- Spovedné otázky (zhromaždenie stojí) 

- Modlitba (zhromaždenie sedí) 

- Všeobecné rozhrešenie (zhromaždenie stojí) 

- Prefácia (zhromaždenie stojí) 
Liturg:  Hore srdcia naše! 
Zbor: Pozdvihnime k Pánu. 



 

Liturg: Vďaku vzdávajme Hospodinu, Bohu nášmu! 
Zbor:  Dôstojné je to a správne. 
 

- Eucharistická modlitba, (zhromaždenie sedí) 
 

Zbor: Svätý, svätý, svätý si náš Bože, Hospodine mocností! Plné sú nebesá 
i zem slávy Tvojej. Hosana na výsostiach! 

 

- Otčenáš (zhromaždenie sedí) 
 

- Slová ustanovenia: (zhromaždenie stojí) 
 

Liturg:  Pán náš Ježiš Kristus ... 
Zbor: Pán chlieb telom svojim nazval, učeníkom jesť ho kázal, riekol: Vezmite 
a jedzte! Mne to na pamiatku čiňte! 

Liturg: 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 (zhromaždenie stojí) 

Zbor: /:Baránok Boží, ktorý snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.:/ 
Baránok Boží, ktorý snímaš hriechy sveta, daruj nám svoj pokoj! 
 

Otázka o tele a krvi Kristovej (zhromaždenie stojí) 
 

Osobné rozhrešenie a prijímanie (Najprv pristupujú konfirmandi, po nich 
rodiny konfirmandov) 

 

Ďakovná modlitba (zhromaždenie sedí) 
 

21.  Áronovské požehnanie (zhromaždenie stojí) 
 

22. 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! 
 
 


