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Novoročná výzva: Nanovo zahorieť! 
 

·  Prelúdium, privítanie  

·  Predspev  

Kňaz:  Slovo stalo sa telom, haleluja, 
Zbor:  a prebývalo medzi nami, haleluja. 
Kňaz:  Spievajte Hospodinu novú pieseň, lebo vykonal divné veci. 
Zbor:  Slovo stalo sa telom, haleluja, a prebývalo medzi nami, haleluja. 
 

·  Pieseň č. 70, 1. – 3. verš 

1.  Daj, nech nám dobre vodí tohto roku nového, / Pane, daj, nech každý 
chodí v šľapajach Syna Tvojho. / Tebe sa oddávame so všetkým, čo len 
máme, / ó, ráč sa znovu zmilovať, nový život nám darovať. 

 

2. Daj nám rok plný milosti, by sme hriechov zbavení, / unikli ich 
škodlivosti, boli s Tebou zmierení; / daj nám z milosti, Pane, činiť pravé 
pokánie. / Len Ty, Pane – nikto iný, môžeš nám odpustiť viny. 

 

3.  Poteš nás svojou milosťou, počuj naše vzdychanie. / Keď sme skľúčení 
žalosťou, utíš naše svedomie. / Či spíme a či bdieme, že všetko vidíš – 
vieme, / v celom žití pomôž, Pane, nech sa Teba pridŕžame. 

  

·  Sláva, pozdrav, modlitba, žalm: Ž 121 

·  Pieseň č. 69, 1. verš 

1. Čuj naše prosby, Pane neba, zeme, / keď do nového roku vstupujeme, 
nám všetkým cestu svojím svetlom osvieť, / Duchom nás posväť. 
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·  Čítané evanjelium – L 13, 6-9 

·  Viera všeobecná kresťanská 

·  Pieseň č. 69, 2. – 3. verš 

2.  Požehnaj naše práce, Bože drahý, / nech sa nám zdaria všetky dobré 
snahy; / z viery nech vzklíčia činy v tomto roku / na každom kroku. 

 

3.  Zachovaj pokoj v celom svete, / Pane, vlasť našu žehnaj, o to Ťa 
žiadame; / sprevádzaj cirkev svojím svätým slovom / aj v roku novom. 

 

·  Kázeň: Zjav 2, 1-5, modlitba, požehnanie 

·  Pieseň č. 628, 1. verš 

1.   Nebeský Bože, Tvorca všeho míra, / v ústrety Tebe pieseň nesie sa, 
tisíce svetov Tvoja ruka zdvihla, / na Tvoje slovo vznikli nebesá. / Pred 
Tvojim trónom, Bože, zaplesám, / si mocný Boh, / si lásky Pán. / Celý 
svet múdro riadiť, Bože, sám, / si Otec náš / a slávy Kráľ. 

 

·  Áronovské požehnanie 

·  Pieseň č. 628, 3. verš 

3.  Ty si náš Tvorca, my sme Tvoje deti, / tú milosť nikdy nik nevezme nám. 
Nad celou zemou Tvoja láska svieti, / s nádejou dvíham dlane k výšinám. 
/ Pred Tvojim trónom, Bože, zaplesám, / si mocný Boh, / si lásky Pán. / 
Celý svet múdro riadiť, Bože, sám, / si Otec náš / a slávy Kráľ. 

 

  

 


