1. Spevokol – Žalm 117 (Chváľte Pána)
2. Úvodná hudba – prelúdium
3. Oslovenie a privítanie
4. Predspev – Najsvätejší
5. Kýrie – pieseň č.188
1. Bože, Otče večnosti, Stvoriteľ všemocný, odpusť viny, slabosti,
zmiluj sa nad nami!
2. Kriste, Kráľu nebeský, Ty si naše hriechy niesol na kríž v bolesti,
zmiluj sa nad nami!
3. Verný Radca, Duch Svätý, v daroch prebohatý, osvieť ľud tmou
zajatý, zmiluj sa nad nami!
6. Sláva, Pozdrav, Kolekta
7. Slávnostný žalm – Žalm 84
8. Pieseň k pamiatke posvätenia chrámu – pieseň č.579
1. Chválime Ťa, Bože, za tento deň radosti, a vrúcne Ťa ctíme za
dar Tvojej milosti, že môžeme spolu zasvätiť pamiatku posvätenia
chrámu radostného sviatku.
2. Jasné svetlo slova, ktoré nám svieti krásne, kiež stále plápolá
a nikdy nevyhasne, nech tu my i naši potomci plesáme a po všetky
časy radosť nachádzame.
3. Slovo a sviatosti, ó Pane, zachovaj nám v úprimnej vážnosti;
ochraňuj tento náš chrám, žehnaj našim krokom, keď sem
prichádzame, buď s nami aj potom, keď sa rozídeme.
4. Ó Pane, s tými buď, čo chrám vrúcne milujú, požehnávaj svoj ľud,
aj tých čo ho spravujú, prebúdzaj k ochote a roznieť lásky plam,
prinášať obete, zveľadiť tento chrám.
5. Nedaj sa spokojiť iba s chrámom pozemským, premeň na živý
chrám srdcia všetkých veriacich, a keď raz smrť zborí ten stánok
smrteľný, veríme, dáš nový pri slávnom vzkriesení.

9. Evanjelium – Marek 10,13-16
10. Krédo – pieseň č.203
1. V jedného Boha veríme, Otca vševládneho. Zem i nebesá Jeho
sú, my dietky sme Jeho. Čo viditeľné jestvuje a neviditeľné, len
z Jeho vôle povstalo, Ním bolo stvorené.
2. Veríme v Krista Ježiša: Syn jednorodený od Otca od večnosti bol
na spásu nám daný. Trpel, smrť kríža podstúpil, v tretí deň
z mŕtvych vstal. Na pravici Otca sedí, slávu večnú prijal.
3. Veríme v Ducha Svätého, Oživovateľa, ktorý svojou božskou
mocou nás k jednote volá. Veríme vín odpustenie a z mŕtvych
vzkriesenie, po ňom verných život večný čaká prisľúbený.
11. Slávnostná kázeň
12. Spevokol – V Tvojich Pane rukách
13. Príhovor uvádzajúceho
14. Otázky, Sľub, Promulgácia (vyhlásenie)
15. Modlitba uvedeného, Modlitba zboru za uvedeného
16. Confirma Deus
L: Potvrď, ó Bože Otče, čo si pri nás vykonal!
Z: Z chrámu svojho nad Jeruzalemom.
L: Potvrď, ó Bože Synu, čo si pri nás vykonal!
Z: Z chrámu svojho nad Jeruzalemom.
L: Potvrď, ó Bože Duchu Svätý, čo si pri nás vykonal!
Z: Z chrámu svojho nad Jeruzalemom.
L: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
Z: ako bola na počiatku, i teraz i vždy i na veky vekov. Amen.
17. Apoštolské požehnanie
18. Verš piesne – č.345,1
1.Chváľme dnes Pána, oslavujem hlasne, spievajme chvály,
velebme Ho vďačne, veď On nás chráni, opatruje verne z lásky
nesmiernej.

19. Pozdrav uvedeného
20. Oznamy
21. Verš piesne – č.345,2
2. Ó Bože, daj nám vidieť Svetlo jasné, Ježiša Krista a zvesť prijať v
Písme, že v Ňom je život, vzkriesenie, blaženosť a večná radosť!
22. Antifóna – č.74
L: Radujme sa, keď nám hovoria: Poďme do domu Hospodinovho!
Z: Lebo lepší je jeden deň v ňom ako inde tisíc.
23. Spievaný Otčenáš
24. Áronovské požehnanie
25. Hrad prepevný – pieseň č. 263
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!
26. Ukončenie s podaním rúk

