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Adventné zastavenie so Zachariášom
· Predspev - adventný
Kňaz: Rosu dajte nebesá zhora
Zbor: a oblaky nech lejú spravodlivosť.
Kňaz: Nebesá rozprávajú o sláve Božej a dielo Jeho rúk zvestuje obloha.
Zbor: Rosu dajte nebesá zhora a oblaky a nech lejú spravodlivosť.
· Pieseň č. 20
1. Prichádzaš k nám, Kriste náš, ktorých srdcia dobre znáš,
vieš, že mnoho hrešíme, až sa súdu desíme.
2. Prichádzaš k nám z výsosti, nesieš slovo milosti
pre hriešnikov kajúcich v Teba dôverujúcich.
3. V ponížení prichádzaš, svetu spásu prinášaš:
Dávaš ľudstvu seba sám – čo viac ešte treba nám?!
4. Ó, príď, Kriste, príďže k nám, srdcia naše zmeň na chrám,
prebývajže v nich večne, prosíme Ťa srdečne.
· Pozdrav
Kňaz: Pán Boh buď s vami.
Zbor: I s Duchom tvojím.
· Kolekta
Kňaz: Pánu Bohu nášmu...
Zbor: Amen, amen, amen.

· Žalm - Ž 122
Zbor odpovedá: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na
počiatku i teraz i vždycky i naveky vekov. Amen.
· Pieseň č. 286
1. Svetlo sveta, osvieť ma, aby som sám seba poznal
aj Teba, môjho Otca, ktorý ma za syna prijal,
aby život môj v časnosti bol prípravou do večnosti.
2. Slovo Tvoje pravda je, pomôž mi ho správne chápať,
učiť sa, čo zvestuje, by som vedel rozoznávať,
čo mi slúži na spasenie, a čo je na zatratenie.
4. Pomáhaj mi každý deň rásť v poznaní Tvojho slova,
nech ho dobre chápať viem, do srdca ho vkladám znova,
zbav ma všetkých pochybností, pýchy a povýšenosti.
· Kázeň - L 1, 5-25, modlitba, požehnanie
· Antifóna č. 8
Kňaz: Ježiš Kristus je ten, čo mal prísť. Haleluja.
Zbor: Nebudeme čakať iného Spasiteľa. Haleluja.
· Kolekta, Áronovské požehnanie
· Pieseň - Aké je to dobré
1. Aké je to dobré, aké príjemné, keď sú naše srdcia jednomyseľné!
Rosa požehnania zostupuje tam, Pán Boh život večný udeľuje nám.
2. Dobrorečte všetci Hospodinovi, služobníci verní svojmu Pánovi.
Pozdvihujte ruky k Jeho svätyni, dobrorečte Jemu spevmi vďačnými.
3. Nech ťa stále žehná Boh zo Siona, ktorý stvoril teba, zem aj nebesia.
Chváľme Jeho meno, náš Boh dobrý je, Jeho moc je veľká, večne kraľuje.

