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Silvestrovské Služby Božie 
 
   

·   Pieseň spevokolu -  Spievaj duša moja  

·   Privítanie  

·  Predspev - pieseň č. 605, 1. a 2. verš  

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. 
 

·   Pieseň č. 64 

1. Až podnes nám pomáhal Hospodin Kráľ večný, / preto k nebies výšinám 
nesie sa spev vďačný, / odkiaľ pomoc prichádza istá v každej dobe; / tam 
vždy duša nachádza novú silu v mdlobe. 
 

2. Dosiaľ je otvorená ruka Hospodina, / On darcom je spasenia skrze 
svojho Syna. / Ako by nám nedoprial k životu čo treba, / svojim deťom 
nepodal dobrý Otec chleba. 
 

3. Pomáhal nám doteraz, pomôže aj ďalej, / v Neho zložme v každý čas 
svoju pevnú nádej; / vie, čo potrebujeme prv, než Ho prosíme / a mnoho 
dostaneme, hoci nehodní sme. 

Silvester 
31.12.2021 
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·   Pozdrav, modlitba, žalm 90 

·     Pieseň spevokolu - Toľko dôvodov   

·     Kázeň -  Ef 5, 16-17 

·     Modlitba, oznamy, požehnanie 

·   Pieseň spevokolu – Čas mizne, letia hodiny  

·   Antifóna č. 21 

Kňaz: Pane, Ty si nám býval príbytkom z pokolenia na pokolenie. 
Zbor: Od vekov až na veky Ty si Boh silný. 
 

·   Kuzmányho litánia  

Kňaz: ........prosíme Ťa, Hospodine!  Zbor: Pane, zmiluj sa nad nami! 
Kňaz: ........prosíme Ťa, Hospodine!  Zbor: Pane, vyslyš nás! 
Kňaz: ........prosíme Ťa, Hospodine! Zbor: Pane, zmiluj sa nad nami. 
Kňaz: ........prosíme Ťa, Hospodine! Zbor: Pane, vyslyš nás! 
 

·   Spievaný Otče náš  

·   Áronovské požehnanie  

·   Záverečná pieseň   

/: Požehnanie, lásku, pokoj vám.:/: na vašich cestách, aj vo dňoch všedných 
bude vás chrániť verný Pán.:/ 
 

 

 


