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1. Oslovenie 
 

2. Introit 
L: Ó Ježiši 
Z: Tvoje vzkriesenie, daj nech nám hriešnym slúži na spasenie. 
Prihovor sa Otcu za nás, Ducha pravdy zošli na nás, aby sme aj v tejto 
chvíli verne Teba ctili, tak žili z Tvojej milosti, napokon prišli pred tvár 
Tvojej velebnosti. Haleluja, sláva Bohu! 
 

3. Pieseň č. 355 

 

2. Oslavuj Pána, všemocného Vládcu a Kráľa, / nech Mu znie 
chválospev, akým Ho anjeli slávia! / Piesňou a hrou, / harfami aj 
citarou / hlásajme: Buď Bohu chvála! 
 

3. Oslavuj Pána, veď život i zdravie ti dáva, / silu ti vlieva a v priazni 
svojej zachováva. / Aj v kríži On / počul, utíšil tvoj ston, / pod krídla si 
Ťa ukrýva. 
 

4. Oslavuj Pána, zo všetkých síl chválu Mu vzdávaj. / Všetko, čo 
jestvuje, smelo k Nemu sa priznávaj! / Svetlom je v tmách / a nádejou 
v úzkostiach./ Velebiť Ho neprestávaj! 
 

4. Glória, Salutácia, Kolekta, Žalm 
 

5. Pieseň č. 64 



2. Dosiaľ je otvorená / ruka Hospodina, / On darcom je spasenia / 
skrze svojho Syna. / Ako by nám nedoprial / k životu čo treba, / 
svojim deťom nepodal / dobrý Otec chleba. 
 

3. Pomáhal nám doteraz, / pomôže aj ďalej, / v Neho zložme v každý 
čas / svoju pevnú nádej; / vie, čo potrebujeme / prv, než Ho prosíme 
/ a mnoho dostaneme,/ hoci nehodní sme. 

 

6. Evanjelium 
 

7. Viera všeobecná kresťanská 
 

8. Pieseň č. 662 

 

2. Hojže, Bože, jak to morí, / keď žitie už 
uchodí / a kajúcou dušou horí / peklo, hriechy a škody /: kto mi vráti 
zašlé doby, / čo ich mladosť zmárnila? / Kto sa vráti, keď na hroby / 
hodinka zazvonila? :/ 
 

3. Hojže, Bože, Bože drahý, / ber len - veď čože stratím? / Na ten svet 
som prišiel nahý / a nahý sa navrátim; /: len sa potom neuchyľuj, / 
buď ostatnou útechou, / omilosť, Bože, omilosť, / keď ostanem sám s 
Tebou! :/ 
 

9. Kázeň slova Božieho 
 

10.  Vystúpenie spevokolu 
 

11.  Antifóna č. 75 
 

L:  Tí, ktorí dôverujú Hospodinu, sú ako vrch Sion. 

Z: Ktorý sa nepohne, ale trvá naveky.  

 

12.  Kolekta, Áronovské požehnanie 



13. Pieseň č. 263 – hymna ECAV 

 

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! 

14. Kladenie vencov na pamätnú tabuľu na priečelí chrámu 

 

Ofera zo spomienkových služieb Božích je venovaná na opravu 

evanjelického kostola v Pitvaroši. Ďakujeme! 

 

SOLI DEO GLORIA! 


