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Adventné zastavenie s Jánom Krstiteľom
· 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. 496
1. Viac bázne daj, Bože, a viac svätosti. Viac smútku nad hriechom, viac sĺz radosti.
Viac lásky, čo nežiada hneď odmenu.
Viac viery v Ježiša a chuť k modleniu.
2. Viac vďačnosti daj mi a viac skromnosti. Viac síl k pokore, veď veľký si len Ty.
Viac niesť kríž s Ježišom, v Ňom útechu mať.
Viac na Jeho hrudi môcť odpočívať.
3. Viac nádeje daj, viac trpezlivosti. Viac strániť sa zlého cestou k večnosti.
Viac vzrastať vo viere a ovocie niesť.
Viac ísť za Tebou, Kriste, vzdávať Ti česť!

· Pozdrav
Kňaz: Pán Boh buď s vami.
Zbor: I s Duchom tvojím.
· Kolekta
Kňaz: Pánu Bohu nášmu...
Zbor: Amen, amen, amen.

· Žalm - Ž 85
Zbor odpovedá: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku
i teraz i vždycky i naveky vekov. Amen.
· Pieseň č. 21
1. Púšťou sa nesie mocný hlas: Pokánie čiňte, tu je čas,
už ide Pán k svojmu ľudu, pripravte Mu cestu rovnú!
2. Zvestoval tak Ján Krstiteľ, za pravdu veľký horliteľ,
nad iných prorok výborný, predchodca Kristov pokorný.
5. Počujme aj my Jánov hlas, veď teraz je príhodný čas
Zanechať skutky temnosti a prijať Pána večnosti.
6. Príď k nám, Pane požehnaný, láskavo nám otvor brány
do Tvojho raja večného, veriacim pripraveného.
· Kázeň – Mt 3, 1-12, modlitba, požehnanie
· Antifóna č. 3
Kňaz: Pripravujte cestu Pánovi.
Zbor: Vyrovnávajte chodníky nášmu Bohu.
· 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.

