
4. Privítanie, ThDr. Ján Kuboš, PhD., farár – dekan v Kežmarku 
 

5. Pieseň chvály 
Spievaj Pánovi, duša spievaj: Aleluja, aleluja. Hosťa vzácneho v srdci vítaj, 
aleluja, aleluja. Bohu spievajme, aleluja! Vďaky vzdávajme, aleluja! 

  

6. Modlitba pokánia 
P:  Drahí bratia a sestry, vyznávame pred Bohom naše hriechy a prosíme o  

odpustenie, aby naša modlitba bola milá Bohu.  
 

L1:  Súcitný Bože ..... 
V: Pane zmiluj sa! 
 

L2: Milujúci Bože, .... 
V:  Pane zmiluj sa! 
 

L3: Milostivý Bože, ..... 
V: Pane zmiluj sa!  

 

P:  Pane, buď nám milosrdný, odpusť nám naše hriechy a voveď nás do večného života.  
V:  Amen.   

 

7. Hymnus; Laudate Dominum. laudate Dominum, omnes gentes, aleluja. 
 

8. Prvé čítanie: Deuteronomium 16,11-20 
V: Slovo nášho Boha zostáva naveky. 

 

9. Responzóriový Žalm 103 
V: Milostivý a milosrdný je Pán. 
 

L: Dobroreč Duša moja Pánovi a celé moje vnútro Jeho svätému menu. Dobroreč 
duša moja Pánovi, a nezabúdaj na Jeho dobrodenia. 
 

V: Milostivý a milosrdný je Pán. 
 

L: Veď On ti odpúšťa všetky tvoje neprávosti, On lieči všetky tvoje neduhy; On 
vykupuje tvoj život zo záhuby, On ťa venčí milosrdenstvom a milosťou. 
 

V: Milostivý a milosrdný je Pán. 
 

L: Nevyčíta nám ustavične naše chyby, ani sa nehnevá naveky. Nezaobchodí 
s nami podľa našich hriechov, ani nám neodpláca podľa našich neprávostí. 
 

V: Milostivý a milosrdný je Pán. 
 

L: Lebo ako vysoko je nebo od zeme, také veľké je Jeho zľutovanie voči tým, čo 
sa Ho boja. Ako je vzdialený východ od západu, tak vzďaľuje od nás našu 
neprávosť. 

 

10. Druhé čítanie:  Rímskym 12,1-13 
V: Aleluja.  

 

11. Evanjelium: Lukáš 4,14-21, ThDr. Peter Fedor 
V: Aleluja. 

 

12. Homília, Mgr. Roman Porubän, evanjelický farár v CZ ECAV na Slovensku Kežmarok 
  

13. Záväzok k spravodlivosti. 
P: Ježiš Kristus sa modlil za jednotu svojich učeníkov; dar Jeho života je 
spravodlivosťou pre svet.  
 

L1: Ako údy Kristovho tela sme povolaní, aby sme spoločne kráčali po jeho ceste.  
L2: Počúvnime jeho výzvu. 
 

V: Duch Svätý, zjednoť nás v konaní. 
 

L1: Ako údy Kristovho tela sme povolaní, aby sme boli spokojní s tým, čo máme, 
a ostali v živote slobodní od lásky k peniazom.  
L2: Prelomme reťaz chamtivosti a žime v jednoduchosti. 
 

V: Duch Svätý, zjednoť nás v konaní. 
 

L1: Ako údy Kristovho tela sme povolaní, aby sme hlásali oslobodenie väzňov a obetí 
každého druhu násilia.  
L2: Pomôžme im viesť dôstojný život. 
 

V: Duch Svätý, zjednoť nás v konaní. 
 

L1: Ako údy Kristovho tela sme povolaní, aby sme rozšírili svoju pohostinnosť aj voči 
cudzincom.  
L2: Prekonávajme sa navzájom v preukazovaní úcty voči blížnemu. 
 

V: Duch Svätý, zjednoť nás v konaní. 
 

L1: Ako údy Kristovho tela sme povolaní, aby sme hlásali evanjelium celému 
stvoreniu.  
L2: Chráňme život a krásu Božieho stvorenia. 
 

V: Duch Svätý, zjednoť nás v konaní. 
  

14. Prosby  
V: Prosíme Ťa, Bože, vyslyš prosby naše: Nádejou posilni nás, príď kráľovstvo 
Tvoje, buď vždy vôľa Tvoja, príď Tvoj pokoj do nás. 
 

 modlime sa za ľudí, ktorí nepoznajú Pána Ježiša Krista, ako svojho osobného 
Spasiteľa. 
 

V: Prosíme Ťa, Bože, vyslyš prosby naše: Nádejou posilni nás, príď kráľovstvo 
Tvoje, buď vždy vôľa Tvoja, príď Tvoj pokoj do nás. 

 

 modlime sa za zvolených predstaviteľov mesta Kežmarok (primátor, poslanci), 
aby v službe, ktorú zastávajú prijímali pred Bohom i pred ľuďmi dobré, užitočné a 
spravodlivé rozhodnutia. 
 

V: Prosíme Ťa, Bože, vyslyš prosby naše: Nádejou posilni nás, príď kráľovstvo 
Tvoje, buď vždy vôľa Tvoja, príď Tvoj pokoj do nás. 
 



 modlime sa za ľudí, ktorí podľahli rôznym druhom závislosti, aby v moci 
Ducha Svätého boli oslobodení a mohli žiť plnohodnotný život.   
 

V: Prosíme Ťa, Bože, vyslyš prosby naše: Nádejou posilni nás, príď kráľovstvo 
Tvoje, buď vždy vôľa Tvoja, príď Tvoj pokoj do nás. 

  

15. Zakončenie prosieb, ThDr. Ján Kuboš, PhD., farár – dekan v Kežmarku 
 

16. Znak pokoja  
 

17. Apoštolské vyznanie viery 
Verím v Boha Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme. 
Verím v Ježiša Krista, Syna Jeho jediného, Pána nášho, ktorý sa počal z Ducha 

Svätého, narodil sa z Márie panny, trpel pod Pontským Pilátom, ukrižovaný umrel 
a pochovaný bol; zostúpil do pekiel, v tretí deň vstal z mŕtvych, vstúpil na nebesá, 
sedí na pravici Boha Otca všemohúceho; odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. 

Verím v Ducha Svätého, svätú cirkev všeobecnú, spoločenstvo svätých, hriechov 
odpustenie, tela z mŕtvych vzkriesenie a život večný. Amen. 

  

18. Spoločná modlitba Pánova 
Otče náš, ktorý si na nebesiach! 
Posväť sa meno Tvoje! Príď kráľovstvo Tvoje! Buď vôľa Tvoja  ako v nebi, tak 

i na zemi! Chlieb náš každodenný daj nám dnes! A odpusť nám naše viny, ako aj my 
odpúšťame svojim vinníkom ! I neuveď nás do pokušenia! Ale zbav nás zlého!  

Lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva naveky. Amen. 
 

19. Požehnanie, ThDr. Ján Kuboš, PhD., farár – dekan v Kežmarku 
 

20. Pieseň 
1. Chvála Tebe, Bože náš, / chvála Tebe na výsosti, / za všetko, čo darom dáš, / 

láska Tvoja hojne hostí, / chvála, chvála, chvála Ti, / Darca v daroch bohatý. 
2. Teba Otca slávneho, / Cirkev svätá zvelebuje, / Syna Tvojho pravého / v celom 

svete vychvaľuje, / tak i Ducha Svätého, / Tešiteľa verného.  
3. Za život, čo dal si nám, / Tebe Bože ďakujeme, / tela nášho časný chrám / Duchu 

Tvojmu venujeme, / chvála, chvála, chvála Ti, / Darca v daroch bohatý. 
4. Slávy Kráľ si, Kriste náš, / Otca Syn si od večnosti; / večnej slávy berlu máš, / 

stúpils´ k nám na svet z výsosti; / skrze smrť a vzkriesenie / získal si nám 
spasenie. 

5. Za tú dušu, Bože náš, / vdýchnutú do nášho tela, / nech vždy vďačný chváli hlas / 
Teba, Otca Stvoriteľa, / chvála, chvála, chvála Ti, / Darca v daroch bohatý. 
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P -  Predsedajúci  V – všetci L – lektor 
 

1. Organová hudba 
 

2. Zhromaždenie spoločenstva 
P: Klaňajme sa trojjedinému Bohu. Bože, náš Otče, ty spravodlivo a milosrdne 
spravuješ svoje stvorenie.  
V: Prichádzame sa ti pokloniť.  
P: Ježišu Kriste, tvoj kríž prináša nový život a novú spravodlivosť.  
V: Prichádzame sa ti pokloniť.  
P: Duch Svätý, ty podnecuješ naše srdcia, aby sme konali spravodlivo.  
V: Prichádzame sa ti pokloniť.  
P: Milosť Pána Ježiša Krista, láska Boha Otca a spoločenstvo Ducha Svätého nech je 
s vami všetkými. 
V: Aj s tebou.  

 

3. Úvodná pieseň: Vojdite, plesajme 
1. L: Vojdite, plesajme, chválospevy spievajme!  

V: Vojdite, ..... 
L: Predstúpme pred Hospodina s poďakovaním zvučným! 
V: Predstúpme ..... 

 

2. L: On stvoril more, zem a všetko, čo živé je. 
V: On stvoril ..... 
L: Jeho dielom sú hlbiny, i končiare Jeho sú. 
V: Jeho dielom ..... 

 

3. L: Hospodin je náš Boh, my sme Jeho pastvy ľud. 
V: Hospodin ..... 
L: Nezatvrďme srdce v blude, počujme dnes Jeho hlas! 
V: Nezatvrďme ..... 

 

4. L: Vojdite, plesajme, chválospevy spievajme! 
V: Vojdite, ..... 
L: Klaňajme sa, pokľaknime pred Pánom, Tvorcom svojím! 
V: Klaňajme sa, ..... 


