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Štedrovečerné služby Božie
Bezdomovec, ktorý nám získal domov
PPRRO
OG
GRRAAM
M
Úvodné oslovenie
Predspev: Vojdite, plesajme č. 605

1. Kňaz: Vojdite, plesajme, chválospevy spievajme!
Všetci: Vojdite, plesajme, chválospevy spievajme!
K: Predstúpme pred Hospodina s poďakovaním zvučným,
V: Predstúpme pred Hospodina s poďakovaním zvučným!
2. K: On stvoril more, zem a všetko, čo živé je.
V: On stvoril more zem a všetko, čo živé je.
K: Jeho dielom sú hlbiny, i končiare Jeho sú.
V: Jeho dielom sú hlbiny, i končiare Jeho sú.
3. K: Hospodin je náš Boh, my sme Jeho pastvy ľud.
V: Hospodin je náš Boh, my sme Jeho pastvy ľud.
K: Nezatvrďme srdce v blude, počujme dnes Jeho hlas!
V: Nezatvrďme srdce v blude, počujme dnes Jeho hlas!
4. K: Vojdite, plesajme, chválospevy spievajme!
V: Vojdite plesajme, chválospevy spievajme!
K: Klaňajme sa, pokľaknime pred Pánom, Tvorcom svojím!
V: Klaňajme sa, pokľaknime pred Pánom, Tvorcom svojím!
Pieseň č. 52
Sláva – L: Sláva, na výsostiach Pánu Bohu.
Zbor: A na zemi pokoj ľuďom, dobrej vôle. Amen.
Pozdrav – L: Pán Boh buď s vami! Zbor: I s duchom tvojím!
Kolekta – L: Pánu Bohu nášmu ... Zbor: Amen, amen, amen.
Žalm 2 – Zbor odpovedá: Sláva Bohu Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku,
i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
Pieseň č. 41
Evanjelium L 2,1-14 – Zbor odpovedá: Slovo nášho Boha zostáva na veky!

Viera všeobecná kresťanská – Verím v Boha Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme.
Verím v Ježiša Krista, Syna Jeho jediného, Pána nášho, ktorý sa počal z Ducha Svätého,
narodil sa z Márie panny, trpel pod Pontským Pilátom, ukrižovaný umrel a pochovaný bol;
zostúpil do pekiel, v tretí deň vstal z mŕtvych, vstúpil na nebesá, sedí na pravici Boha
Otca všemohúceho; odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, svätú
cirkev všeobecnú, spoločenstvo svätých, hriechov odpustenie, tela z mŕtvych vzkriesenie
a život večný. Amen.
Pieseň mladých
Vystúpenie detí
Pieseň č. 593
Kázeň
Pieseň spevokolu
Modlitba, oznamy
Antifóna č. 14
Kňaz: Zjavila sa milosť Božia, spásonosná všetkým ľuďom.
Zbor: Aby sme mierne, spravodlivo a pobožne žili na tomto svete.
Kolekta – zbor odpovedá: Amen, amen, amen.
Áronovské požehnanie – L: Pán Boh požehnaj... Z: Amen, amen, amen.
Pieseň č. 60

Kázňový text: Lk 9, 57-62
57 Keď šli, povedal Mu ktosi cestou: Pôjdem za Tebou, kamkoľvek by si šiel.
58 Odpovedal mu Ježiš: Líšky majú dúpätá a nebeskí vtáci hniezda, ale Syn
človeka nemá, kde by sklonil hlavu. 59Inému zas riekol: Poď za mnou! Ale ten
povedal: Dovoľ mi najprv odísť a pochovať si otca. 60 Odpovedal mu: Nech si
mŕtvi pochovávajú svojich mŕtvych; ale ty choď a zvestuj kráľovstvo Božie!
61 A ešte iný povedal: Pôjdem za Tebou, Pane, ale dovoľ mi najprv rozlúčiť sa
s domácimi. 62 Ježiš mu však povedal: Kto položí ruku na pluh a obzerá sa
späť, nehodí sa pre kráľovstvo Božie.

PPiieesseeňň m
mllaaddýýcchh::
/: Pozri Boh sám prišiel k nám, pozri Boh sám prišiel k nám,
pozri Boh sám prišiel k nám, Imanuel :/
Ty si to dieťa dané nám, Ty si ten Boží Syn pre nás,
predivný Radca a Kráľ, všemocný Boh.
Ty si to dieťa dané nám, Ty si ten Boží Syn pre nás,
Spasiteľ lásky Mesiáš, Imanuel.

1. SVIATOK VIANOČNÝ
Pokoj ľuďom dobrej vôle
PPRRO
OG
GRRAAM
M
Úvodné oslovenie
Predspev: Ó Ježiši, Tvoje narodenie 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. 47
Slávnostná sláva – odpoveď: pieseň č. 34 – 1.v.
Antifóna č. 12
Kňaz: Dieťa narodilo sa nám. Sláva Bohu!
Lk 2, 14
Zbor: Syn je nám daný. Sláva Bohu!
Pozdrav, kolekta, Žalm 96, 1-3; 10-13
Sláva na výsostiach
Pieseň č. 61
Bohu a na zemi pokoj
Evanjelium J 1, 1-14
ľuďom dobrej vôle!
Viera všeobecná kresťanská
Pieseň spevokolu: Narodil sa Spasiteľ
Pieseň č. 42, 1.v. iba spevokol, ostatné spolu
Kázeň Lk 2, 14
Modlitba, oznamy
Pieseň č. 595 – 1.v.
Antifóna č. 19
Kňaz: Povstaň a zaskvej sa, lebo prišlo tvoje svetlo!
Zbor: A sláva Hospodinova svieti nad nami!
Kolekta, Áronovské požehnanie
Pieseň č. 595

2. SVIATOK VIANOČNÝ
Všednosť sviatkov a sviatočná všednosť
PPRRO
OG
GRRAAM
M
Úvodné oslovenie
Predspev: Ó Ježiši, Tvoje narodenie 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
54 Keď to počuli, zúrili v srdci a
Pieseň č. 53
škrípali zubami na neho. 55 Ale on,
plný Ducha Svätého, vzhliadol k
Sláva, pozdrav, kolekta, Epištola Sk 6, 1-7
nebesám, videl slávu Božiu a Ježiša
Pieseň č. 592
stáť na pravici Božej, 56 i riekol:
Evanjelium Mt 10, 16-22
Ajhľa, vidím nebesá otvorené a Syna
človeka stáť na pravici Božej. 57 Oni
Pieseň č. 35
však skríkli mohutným hlasom,
Kázeň Sk 7, 54-60
zapchávajúc si uši, a potom sa
jednomyseľne oborili na neho. 58
Pieseň č. 48 – 1. v.
Vyhnali ho z mesta a kameňovali.
Antifóna č. 16
Svedkovia poodkladali si šaty k
nohám mládenca menom Saul. 59 A
Kňaz: Svetlo prišlo na svet. Chváľme Pána
Štefana, ktorý sa modlil:
Zbor: Nemilujme tmu, ale svetlo. Chváľme Pána. kameňovali
Pane Ježiši, prijmi môjho ducha!
Kolekta, Áronovské požehnanie
60 Potom pokľakol, zvolal silný
hlasom: Pane, nepočítaj im tento
Pieseň č. 48
hriech! A len čo dopovedal, usnul.

M
MIILLO
OD
DAARRYY::
*
Bohuznáma rodinka ďakuje Hospodinovi za požehnanie, že jej viacerým
členom doprial v zdraví osláviť svoje životné jubileá. I v nastávajúcom roku prosí o
jeho ochranu a pomoc. Venuje 50 €.

Služby Božie počas vianočných sviatkov
25.12.2013 1. sviatok vianočný – Služby Božie – 10,30h
26.12.2013 2. sviatok vianočný – Služby Božie – 10,30h (po skončení sl. Božích Večera Pánova)
29.12.2013 Služby Božie – 10,30h
31.12.2013 Silvester – Služby Božie – 17,00h
1.1.2014

Slávnostné služby Božie – 10,30h

5.1.2014

Služby Božie – 10,30h

6.1.2014

Služby Božie – 10,30h

