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1. Introit – Prelúdium 
2. Oslovenie 
3. Predspev 605 
(sólo/všetci) /: Vojdite, plesajme, chválospevy spievajme! 
(s/v) /: Predstúpme pred Hospodina s poďakovaním zvučným! 
(s/v) /: On stvoril more, zem a všetko, čo živé je. 
(s/v) /: Jeho dielom sú hlbiny, i končiare Jeho sú. 
(s/v) /:Hospodin je náš Boh, my sme Jeho pastvy ľud. 
(s/v) /: Nezatvrďme srdce v blude, počujme dnes Jeho hlas! 
(s/v) /: Vojdite, plesajme, chválospevy spievajme! 
(s/v) /: Klaňajme sa, pokľaknime pred Pánom, Tvorcom svojím!  
4. Pieseň 607 

1. Vďaka za toto krásne ráno, vďaka za každý nový deň. Vďaka 
za to, čo je už za mnou ako ťažký sen.  

2. Vďaka za všetkých verných druhov, vďaka, ó Pane, za ľud 
náš. Vďaka, že máme silu znášať krivdy v každý čas. 

5. Vďaka že môžem teba chváliť, vďaka, že Ducha dáš mi tiež. 
Vďaka, že nablízku i v diaľke ľudí miluješ. 

6. Vďaka, že Ty nám dávaš spásu, vďaka, toho sa pridržím. 
Vďaka, že verím Tvojmu hlasu, že Ti náležím. 

5. Sláva, pozdrav, kolekta 
6. Žalm 133 
7. Pieseň 588 

1. Pane, Ty máš zaľúbenie v srdci nevinnom, čistom, prosíme Ťa 
ponížene, daj, nech kráčame s Kristom, popraj horlivosti, vo 
viere stálosti, nech ten sľub, ktorý zložíme, slovom, skutkom 
naplníme. 

  



2. Voď každého cestou, Pane, viery, lásky, nádeje, nech Ťa 
verne vyznávame, veď v tom požehnanie je; pred zvodmi nás 
ochráň, v boji s hriechom zastaň; pomôž vo viere zotrvať, 
svedomie čisté zachovať. 

3. Rodičom a príbuzenstvu žiť chceme ku radosti, k cirkvi, rodu, 
človečenstvu plniť si povinnosti; keď svet zanecháme, nech sa 
tam zhliadame, kde nám po tejto časnosti dáš veniec 
spravodlivosti. 

8. Konfirmačný príhovor  
9. Konfirmačné otázky 
10. Odmietnutie bezbožnosti My, hriešne dietky ... 

Adam Bendík, Vanesa Bujnovská 
11. Sľub vernosti cirkvi Vážený cirkevný zbor ... 

Liana Combová, Oliver Harvan 
12. Vyhlásenie konfirmandov za dospelých členov cirkvi 
13. Osobné konfirmovanie 
14. Modlitba konfirmandov – Karin Krišková 
15. Modlitba zboru za konfirmandov 

Helena Kotschová, modlitebné spoločenstvo 
16. Potvrď, ó Bože, (zbor stojí) 

L: Potvrď, ó Bože Otče (Synu, Duchu Svätý ) ... 
Zb: z chrámu svojho nad Jeruzalemom 
L: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému! 
Zb: Ako bola na počiatku i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. 

17. Poďakovanie konfirmandov  
cirkevnému zboru – Peter Janíček 
cirkvi – Anabela Olejová 
rodičom – Natália Olejová 

18. Osobné poďakovanie konfirmandov 
19. Príhovor za cirkevný zbor 

Jozef Dubašák, zborový dozorca 
20. Spevokol: Požehnanie lásku pokoj vám 



21. Príhovor ku Večeri Pánovej 
22. Spovedné otázky 
24. Spovedná modlitba 
25. Všeobecné rozhrešenie 
26. L: Hore srdcia naše! (zbor stojí) 

Zb: Pozdvihnime k Pánu! 
L: Vďaku vzdávajme Hospodinu, Bohu nášmu! 
Zb: Dôstojné je to a správne! 

27. Eucharistická modlitba (zbor sedí) 
28. Sanctus: (zbor sedí) 

Zb: Svätý, / svätý, / svätý si náš Bože, / Hospodine mocností! / 
Plné sú nebesá i zem slávy Tvojej. / Hosana na výsostiach! 

29. Otče náš 
30. Slová ustanovenia (zbor stojí) 

L: Pán náš Ježiš Kristus ... 
Zb: Pán chlieb telom svojim nazval, / učeníkom jesť ho kázal, / 

riekol: vezmite a jedzte! / Mne to na pamiatku čiňte! 
L: A podobne po večeri ... 
Zb: Potom kalich do ruky vzal, / a zmluvou krvi ho nazval. / Riekol: 

Všetci z neho pite / a tak smrť moju zvestujte! 
31. Baránok Boží (zbor stojí)  

Zb: /:Baránok Boží, ktorý snímaš hriech sveta, zmiluj sa nad 
Nami!:/ Baránok Boží, ktorý snímaš hriech sveta, daruj nám 
svoj pokoj! 

32. Otázka o tele a krvi Kristovej 
33. Osobné rozhrešenie a Večera Pánova 

konfirmandi, rodiny konfirmandov (max po 10 k oltáru) 
34. Ďakovná modlitba 
35. Oznamy 
  



36. Pieseň 257 
3. Duchu Svätý, osvecuj srdce moje, jeho túžby, k horlivosti 

roznecuj, povolaj do svojej služby, aby som bol vždy hotový 
hriechu mrieť, žiť život nový. 

37. Áronovské požehnanie 
38. Pieseň 263 (zbor stojí) 

1. Hrad prepevný je Pán Boh náš, / zbroj výborná i sila, / z každej 
núdze vytrhne nás, / ak by nás zachvátila; / veď starý nepriateľ 
zničiť by nás chcel, / veľká moc a klam / strašná jeho je zbraň; 
/ v svete nemá rovného. 

2. Čo je naša ľudská sila? / Sama nás nezachráni, / máme však 
od Hospodina / štít v každom bojovaní. / Pýtaš sa, kto je ním? 
/ Ježiš Boží Syn, / Ten zachránil svet, / iného Boha niet, / On 
napokon zvíťazí! 

3. Hoc diablov plný bol by svet, / chcejúcich nás pohltiť, / 
nemusíme sa strachom chvieť, / musia všetci ustúpiť. / Knieža 
sveta toho / trúfa si mnoho; / neuškodí nám, / odsúdil ho náš 
Pán; / slovíčko ho porazí! 

4. Slovom Božím neotrasú, / úspech im neprislúcha; / s nami je 
každého času / Pán s darmi svojho Ducha. / Môžu zničiť 
všetok / rod i majetok, / vziať česť, hrdlo, dom, / náš poklad nie 
je v tom; / nebesá nám zostanú! 

 

 


