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Adventné zastavenie so Simeonom 
 

 

·  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. 18  

1. Príď, Kriste, Svetlo sveta, premáha ma temnota 

 mnohých hriechov, neresti, ó, príď, Svetlo z výsosti! 
 

3. Príď, Kriste, zbav ma zlého, uzdrav, očisť hriešneho, 

 zlé vášne a žiadosti z môjho srdca vyhosti. 
 

5. Príď, Kriste, k sveta súdu, keď nás hroby kryť budú; 

 a po našom vzkriesení daj, nech sme oslávení. 
 

6. Potom slávne Hosana! bude znieť bez prestania; 

 a keď uzriem Tvoju tvár, prijmem večnej spásy dar.  
 

·  Pozdrav 

Kňaz: Pán Boh buď s vami. 

Zbor: I s Duchom tvojím.  
 

·  Kolekta 

Kňaz: Pánu Bohu nášmu... 

Zbor: Amen, amen, amen.  
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·  Žalm - Ž 99 

Zbor odpovedá: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na 

počiatku i teraz i vždycky i naveky vekov. Amen. 
 

·  Pieseň č. 284 

1. Chráň ma, Pane, pri slove tom, zjavenom nám v Písme svätom, 

 nech z moci Ducha Svätého konám verne podľa neho. 
 

2. Chráň mi, Pane, vieru čistú založenú len na Kristu, 

 nech Jeho smrť, umučenie poslúži mi na spasenie. 
 

3. Chráň ma, Pane, v láske pravej, uč ma službe obetavej, 

 Milovať Teba a blížnych, najmä spoločenstvo svätých.  
 

6. Chráň ma, Pane, pri tej pravde, ktorá naveky zostane, 

 nech neodstúpim od Teba, kým ma uvedieš do neba. 
 

·  Kázeň – L 2, 25-35, modlitba, požehnanie 
 

·  Antifóna č. 9 

Kňaz: Noc pokročila, deň sa priblížil. Chváľte Pána.  

Zbor: Odložme skutky tmy a oblečme sa do výzbroje svetla.  
 

·  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. 

 


