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Takto, že koná Boh? To snáď nie! 
 

·  Prelúdium, privítanie 

·  Vianočný 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. 63 

1. V temne vzplála hviezda nám, / za ňou, za ňou poďme, bratia! / Ona 
volá: koniec tmám, / tmy sa tratia, tmy sa tratia: / tmy bludu a povery, / 
tmy hriechu a nevery  
 

2. Jasná hviezda hlása nám / príchod Krista-Svetla sveta; / všetkým sveta   
končinám / spása z nebies štedrých zlieta, / milosti prúd bohatý / 
v betlehemskom Dieťati.  
 

3. Za hviezdou sa, bratia hor´ / k zdroju milosti a spásy! / Slnko vstáva 
spoza hôr! / Nový deň sa mocne hlási: / Slnko spravodlivosti / a deň spásy 
z výsosti. 
 

4. Vítame Ťa srdečne, / Dieťa milé, v Tvojej tvári / radostne a nádherne / 
láska Božia spásou žiari. / Prijmi našej chvály hlas! / Tu máš dary, tu máš 
– nás. 
  

·  Sláva, pozdrav, modlitba 

·  Spievaný žalm: Ž 73, 1-3. 10-13. 19 

Zjavenie Krista Pána 

6. 1. 2022 
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·  Pieseň č. 77, 1. verš  

1.  Povstaň a hľaď, cirkev milá, akým svetlom osvietila / ťa hviezda tvojho 
Pána! / Tma kryla všetky národy, / na teba zhliadol Hospodin, / tebe je 
pravda daná, / jasná, krásna; / láska čistá, nádej istá, viera pravá, / pokoj, 
aký svet nedáva. 
 

·  Epištola: Ef 3, 2-6 

·  Pieseň č. 77, 3. verš  

3. Nám svetlo Božie už svieti, / daj nám, Bože, aby sme Ti / na česť a chválu 
žili. / nech tam, kde vládne temnota, / vnášame svetlo života / a tak sme 
Tebe milí. / Keď raz náš Pán / príde k súdu, tam nebudú zahanbení / tí, 
ktorí Mu boli verní. 
 

·  Kázeň: Mt 2, 1-12 

·  Hudobný vstup (organ: Ivan Valenta)  

·  Modlitba, oznamy, požehnanie 
 

·  Pieseň č. 286, 1. verš  

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. 
 

·  Antifóna č. 19 

Kňaz: Povstaň a zaskvej sa, lebo prišlo tvoje svetlo. 

Zbor: A sláva Hospodinova svieti nad nami. 
 

·  Kolekta, Áronovské požehnanie 

·  Pieseň č. 286, 5. verš 

5. V Tvojom svetle, Pane, daj / vidieť mi cieľ večnej slávy, / a poznávať 
pomáhaj, / že šťastný je ctiteľ pravý, / ktorý po večnosti túži, / Bohu a nie 
hriechu slúži. 

 
 

Prajeme Vám pokojné, radostné a požehnané dni. 

Nech Vás vedie a sprevádza Trojjediný Boh. 

 


