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2. slávnosť vianočná
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Vernosť v nasledovaní Krista
· Prelúdium, privítanie
· Predspev vianočný
Liturg: Slovo stalo sa telom, haleluja,
Zbor: a prebývalo medzi nami, haleluja.
Liturg: Spievajte Hospodinu novú pieseň, lebo vykonal divné veci.
Zbor: Slovo stalo sa telom, haleluja, a prebývalo medzi nami,
haleluja.
· Pieseň ES č. 42
1. Česť buď na výsostiach Bohu! Naveky Mu sláva! / Ježiš sa narodil;
na spásu Boh nám ho dáva. / Plesajme dnes, každý sa raduj a teš! /
V Ňom sa k nám otcovský skláňa.
2. Svet bol v tme, národy bez vodcu tápali stále, / sťa stádo blúdili,
Pánovi nežili k chvále. / Kristova moc zahnala hlbokú noc / hriechov,
čo viedli ku skaze.
3. Tak pravda s láskou Ho sprevádza všade, kde kráča, / do domov
zármutku s Ním radosť trvalá vchádza; / On-Priateľ, Pán, lieči nás z
bôľov a rán, / liek, čo On dáva je spása.

· Kázeň - F1, 27- 30
· Pieseň ES 46, 1.a 3.verš
1. Len Tebe srdce dávam, Ježiši, môj Pane, / Tebe sa odovzdávam,
Ó, Dieťa premilé! / Ty srdce moje nečisté vezmi a zameň za čisté; / ó
Ježiši, Kriste Pane, ó Dieťa premilé.
3. Chcem celým srdcom stále, Ježiši, môj Pane, / žiť iba Tebe k chvále,
ó Dieťa premilé! / Do jasieľ srdce Ti dávam, daj, nech pri Tebe
zostávam, / Ty sám ma prijmi, so mnou buď a nikdy neopusť!
· Spovedné otázky, liturgia k Večeri Pánovej
· Pieseň – Agnus Dei (na klavíri hrá a spieva Anna Mišunová)
· Osobné rozhrešenie, Prislúženie VP
· Áronovské požehnanie
· Záverečná pieseň – Milosť Kristova
/: Milosť Kristova buď s vami, Božia láska nech vás plní, Svätý Duch
nech vo vás príbytok svoj má.:/: Nech vedie a žehná a ochraňuje vás.:/

Služby Božie na prelome rokov 2021-2022:
(Netreba sa vopred prihlasovať)
31.12.2021
piatok
1.1.2022
sobota
2.1.2022
nedeľa
6.1.2022
štvrtok
9 9.1.2022
N nedeľa

17:00 – Silvestrovské Služby Božie
10:30 – Služby Božie na Nový rok
10:30 – Služby Božie na Nedeľu po Novom roku
10:30 – Zjavenie Krista Pána mudrcom
10:30 – 1. nedeľa po Zjavení

