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Slávnosť konfirmácie 

 
   

1. Prelúdium  (vstup konfirmandov, zhromaždenie stojí) 

2. Privítanie  (zhromaždenie stojí) 

3. Predspev - pieseň ES 605, 1.-3.verš (zhromaždenie stojí) 

Liturg:  Vojdite, plesajme, chválospevy spievajme! 
Zbor:  Vojdite, plesajme, chválospevy spievajme! 
Liturg: Predstúpme pred Hospodina s poďakovaním zvučným!  
Zbor:  Predstúpme pred Hospodina s poďakovaním zvučným!  

 

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. 
 

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 ES  355 (zhromaždenie sedí)                                                                            

1. Oslavuj  Pána, veď celý svet spravuje slávne, / na orlích krídlach Ťa 
nesie, ochraňuje verne, / až doposiaľ mnoho dobrého ti dal, / či si to necítil 
zjavne? 
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2. Oslavuj Pána, všemocného Vládcu a Kráľa, / nech Mu znie chválospev, 
akým Ho anjeli slávia!  / Piesňou a hrou, harfami aj citarou /  hlásajme: 
Buď Bohu chvála! 

3. Oslavuj Pána, veď život i zdravie ti dáva, / silu ti vlieva a v priazni svojej 
zachováva. / aj v kríži On počul, utíšil tvoj ston, / pod krídla si Ťa ukrýva.  

4. Oslavuj Pána, zo všetkých síl chválu Mu vzdávaj. / Všetko, čo jestvuje, 
smelo k Nemu sa priznávaj!  / Svetlom je v tmách a nádejou v úzkostiach. / 
Velebiť Ho neprestávaj! 
 
 

5. Slávnostná 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...   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 na veky vekov. Amen. 
 

9. Pieseň – požehnanie detí (zhromaždenie sedí) 

1. Otče Ťa chválim, a vzývam Tvoje meno, slávny si môj Boh, Ty si môj Pán. 
Slávny si môj Boh, Slávny si môj Boh, slávny si môj Boh, Ty si môj Pán. 

2. Ježiš Ťa chválim a vzývam Tvoje meno ... 
3. Duchu Ťa chválim a vzývam Tvoje meno ... 
 

10.  Konfirmačný príhovor – zborový farár Libor Bednár 

11.  Pieseň kapela – V Tvojom Bože pevnom náručí (spevokol, kapela) 

12.  Konfirmačné otázky, vyznanie (Alexandra Galatová), sľub (Zara 

Straňáková) (konfirmandi stoja, zhromaždenie sedí) 

13.  Osobná konfirmácia, (zhromaždenie sedí) 

 



 

14.  Pieseň – Rozhodol som sa (spevokol, kapela) 

15. Modlitba konfirmadov, modlitba za konfirmadov (Alica Plachá,  

Michal Fraňo),   (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 (Matúš Fusek),  
evanjelickej cirkvi (Tatiana Dziaková) a rodičom (Lucia Mišunová) 
(zhromaždenie sedí) 
 

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

19. Pieseň: Náš Otče v nebi.... (spevokol, kapela) 

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 

- Príhovor - zborový kaplán Ivan Lukáč  

- 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) 

Liturg: Zaiste dôstojné je a spásonosné, aby sme Tebe, Pane svätý, Otče 
všemohúci Bože večný, vždy a všade vďaku vzdávali v mene Krista, Pána 
nášho. Pre Neho si láskavý k nám. Odpúšťaš nám hriechy a dávaš nám 
večný život. Preto Ťa chválime so všetkými anjelmi a svätými a spolu s 
nimi voláme: 

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! 
 

- Agnus Dei: (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, zbor) 

- 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! 

 



 

Milodary: 
 
 

* Bohuznámy brat Ján pri príležitosti okrúhlych narodenín ďakuje Pánu 
Bohu za 30 rokov života a prosí Ho o múdrosť a sprevádzanie na 
ceste životom. Na cirkevné ciele venuje milodar 100 €. 

 

*  Bohuznámy brat Ladislav  venuje cirkevnému zboru milodar 55 €.  
 

* Pri príležitosti konfirmácie Alicky a Elenky Plachej venujú rodičia 
a starí rodičia milodar 200 €.  

  

* Pri príležitosti konfirmácie Sašky a Samka Galatu venuje rodina 100 
€.  

 

* Pri príležitosti konfirmácie syna Matúša Fuseka venujú rodičia  
milodar 50 €. 

 

*  Pri príležitosti konfirmácie Ivka Chudého venujú rodičia milodar 20 
€. 

 

* Pri príležitosti konfirmácie Janka Dokupila venuje rodina  milodar 
200 €.   

*  Pri príležitosti konfirmácie Lucie Mišunovej venujú rodičia milodar 
70 €. 

 

*  Pri príležitosti konfirmácie Zary Straňákovej venujú rodičia 30 €. 
   
   
*  Ofera z nedele 22.5. bola 270 €. 

 

 

 

 

 

 



 

Oznamy: 
 

* V nedeľu 12.6. pripravujeme pre Vás Zborový deň s názvom „My 
sme tu všetci jedna rodina“ so spoločným obedom a  popoludňajším 
programom pre všetky generácie. Prednáškou na tému Komunita 
generácií nám poslúži brat Štefan Machajdík.  

Prosíme Vás, keby ste sa prihlásili na spoločný obed zapísaním vo 
vestibule do nedele 6. júna, prípadne telefonicky  na tel.č. 0910 
747 818. Taktiež prosíme ochotné sestry o prípravu koláčikov, či 
šalátov a bratov o pomoc pri príprave priestoru v sobotu 11.6. medzi 
17: 00 - 19:00 (v tomto čase môžete priniesť aj koláče.)  

 
* Západný dištrikt ECAV pozýva na Služby Božie v prírode.  Prvé 
stretnutie bude v  Kremnických Baniach, v sobotu 18.6.2022 o 
10.00h. Tešíme sa na Vás. 

* V nedeľu 3. júla sa v Kežmarku bude konať Evanjelický deň pod 
názvom „Hľaďme na Ježiša“ Viac informácií nájdete na: www.ecav.sk/ 
evanjelicky deň.  

 

Služby Božie a stretnutia v 22. týždni 
 

Utorok    31.5. 16:30 Modlitebná skupinka  

  17:30 
Biblická hodina  
(Kázeň na hore, Matúš 5. kap.) 

  18:30 Nácvik spevokolu  

Streda      1.6. 16:00 Služby Božie v DD Pri Kríži 

Štvrtok     2.6. 9:00 Klubík (stretnutia rodičov s najmenšími deťmi) 

  10:00 Služby Božie v EDS Partizánska 

Piatok       3.6. 15:30 Stretnutie Dorastu 

N Nedeľa     5.6. 10:30 Sl 1. slávnosť svätodušná 

Pondelok  6.6. 18:00 2  2. slávnosť svätodušná 
 
 

 


