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Boh chce aj dnes konať divy medzi nami 
 

·  Úvodná skladba: Dmitrij D. Šostakovič: Tanec bábik (klavír: A. Pomšár) 

·  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. 
 

·  Konfiteor 

Kňaz: Skloňme sa pred Hospodinom a vyznajme spoločne: 
Zbor: Bože milostivý, priznávam, že som sa previnil(a) myšlienkami, slovami 
a skutkami. Konal(a) som, čo je zlé, a zanedbal(a), čo je dobré. Úprimne to ľutujem 
a prosím, zmiluj sa nado mnou. Daj mi silu, aby som odolával(a) zlu. Nech som 
hodnejší(ia) toho obrazu, na ktorý si ma stvoril. Pomáhaj mi k tomu, Otče dobrý. 

Kňaz: Otec nebeský, ktorý skúma ľudské srdcia, počuje naše prosby a podľa svojho 
sľubu sa zmiluje nad tými, ktorí sa úprimne kajajú. Nech sa tak stane. Amen. 
 

·  Pieseň č. 374 

1. Keď zasvitnú ranné zore, / Tebe spieva zem i more. / Všetko živé vzdáva 
chválu, / Tebe, Pane, veľký Kráľu. 
 

2. A človek, čo každodenne / toľké dary prijme cenné, / ten by azda 
zabudnúť mal, / Tebe: „Sláva“ by nespieval?  
 

3. Sotva oči pretrieť stačím, / už Ti srdcom vrúcne vďačím. / Za všetko, čo 
dávaš, Pane, / sláviť Ťa chcem neprestajne. 
 

4. Koľkí smrti snom zaspali, / čo na lôžko sa pobrali. / My sme sa však 
prebudili, / aby sme Ťa velebili. 
 

1. nedeľa po Zjavení 

9. 1. 2022 
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 ·  Sláva, pozdrav, modlitba, evanjelium: Mk 1, 9-11 

·  Viera všeobecná kresťanská, svedectvo viery  
 

·  Pieseň č. 352, 1. – 2. verš 

1.  Ó, by som tisíc jazykov mal, / z tisícich úst znel by môj hlas, / každému 
by som oznamoval, / čo mám v svojom srdci teraz, / za piesňou pieseň by 
znela / na chválu Božieho diela. 
 

2. Nech všetko, všetko, čo len žije / a čo sa hýbe na svete, / mňa a aj iných 
povzbudzuje: / ó, poďte, so mnou spievajte, / vyvyšujte veľké divy, / že 
Boh nás stvoril a živí! 
 

·  Kázeň: Joz 3, 5-11. 17, modlitba 

·  Hudobný vstup: Felix M. Bartholdy: Pieseň bez slov (klavír: A. Pomšár) 

·  Oznamy, požehnanie 
 

·  Pieseň č. 642, 1. – 2. verš 

1.  Šla svetom láska nebeská, / ktorá sa telom stala / a družina ju anjelská 
oslavou privítala. / Refr.: Tá láska svätá, najvyššia, / čo hriechy naše sňala, 
si Ty, ó drahý Ježiši, / buď česť Ti, večná chvála! 
 

2.  Šla svetom láska vznešená / a bola poslom z neba, / zohriala srdce 
studené, / objíma mňa i teba. / Refr.: Tá láska svätá, najvyššia... 
 

·  Antifóna č. 13 

Kňaz: Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal. 

Zbor: Aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho. 
 

·  Kolekta, Áronovské požehnanie 

·  Pieseň č. 642, 4. verš 

4.  Šla svetom láska víťazná / nad hriechom, zlobou sveta, / šťastný, kto 
poznal lásku tú, / to betlehemské Dieťa. / Refr.: Tá láska svätá najvyššia... 
 

Milodary: 
 

* Bohuznámy brat pri dožití 93 rokov venuje na náš CZ 200 €. 
 

* Bohuznáma sestra pri svojom životnom jubileu venuje na náš CZ 100 €. 
 

Oznamy: 
 

* Ofera z 2.1. bola 93,92 € a zo 6.1. bola 110,30 €. Ďakujeme. 


