1.2.0
1.
2.
3.
4.

ZÁKLADNÉ PRVKY BOHOSLUŽBY
(Z Book of Worship):
Vstup
Proklamácia a odpoveď
Vďakyvzdanie a Večera Pánova
Vyslanie

LITURGICKÝ PORIADOK BOHOSLUŽBY I.
-

Introit (Trojičný pozdrav + biblické slovo)
Chválospevy
Modlitba
Čítaní (SZ a NZ – evanjelium, epištoly)
Chválospev
Prepustenie besiedky
Chválospev
Kázeň (biblický text)
Modlitby (Modlitba Pánova, Apoštolské
vyznanie viery (Krédo) – obzvlášť pri VP)

------ VEČERA PÁNOVA
-

Chválospev
Svedectvo, oznámenie
Zbierka, modlitba
Slovo na cestu
Požehnanie
Chválospev

V zboroch, kde sa spieva z tradičných spevníkov
(kancionálu):

- Introit
- Chválospev
- Čítanie
- Modlitba
- Chválospev
- Atď.
Odporúčame čítať tri biblické texty – SZ, NZ
(evanjeliové a epištoly)
Odporúčame po kázni končiť modlitby Modlitbou
Pánovou.
Odporúčame vyznávať Krédo, obzvlášť pri Večeri
Pánovej.
LITURGICKÝ PORIADOK BOHOSLUŽBY II.
-

Introit (Trojičný pozdrav + biblické slovo)
Chválospevy
Modlitba
Čítanie (SZ a NZ – evanjelium, epištoly)
Chválospevy
Prepustenie besiedky
Svedectvo, oznámenie
Zbierka, modlitba
Chválospev
Kázeň (biblický text)
Modlitby (Modlitba Pánova, Apoštolské
vyznanie viery (Krédo) – obzvlášť pri Večeri
Pánovej)

------ VEČERA PÁNOVA

-

Chválospev
Slovo na cestu
Požehnanie
Chválospev

V zboroch, kde sa spieva z tradičných spevníkov
(kancionálu):
- Introit
- Chválospev
- Čítanie
- Modlitba
- Chválospev
- Atď.
Odporúčame čítať tri biblické texty – SZ, NZ
(evanjeliový a epištoly)
Odporúčame po kázni končiť modlitby Modlitbou
Pánovou.
Odporúčame vyznávať Krédo, obzvlášť pri VP.

1.4

OBNOVA KRSTNEJ ZMLUVY

Obnova krstnej zmluvy sa používa u pokrstených osôb,
ktoré túžia po osobnom (novom) priznaní sa ku krstnému
záväzku.
PORIADOK BOHOSLUŽBY
Kazateľ predstaví osoby, ktoré túžia po obnove krstu
Bratia a sestry predstavujem vám brata/ov/
a sestru/y/ (mená), ktorí túžia obnoviť záväzok
krstu.
Môže nasledovať osobné svedectvo
POUČENIE ZBORU
Bratia a sestry, svätým krstom sme boli vštiepení
do Kristovej svätej cirkvi. Sme včlenení do Božích
mocných skutkov spásy. Novým potvrdením viery
obnovujeme zmluvu uzatvorenú pri našom krste,
prijímame, čo Boh pre nás koná a vyhlasujeme
svoje odovzdanie sa Bohu.
MODLITBA
Nebeský Otče, ďakujeme ti, že si nás vo svojom
Synovi našiel. Ďakujeme ti, že sa priznávaš
k nášmu krstu. Ďakujeme za tohto/túto, tieto/
brata/ov/, sestru/y/ (mená), ktorí chcú obnoviť
svoj krstný sľub. Prosíme, pohliadni milostivo na

ich vieru a daruj im všetky nebeské požehnania.
Amen.
PIESEŇ
POUČENIE
Brat a sestra, rozhodol/a/ si sa svojím vyznaním
a sľubom priznať k milosti, ktorá ti v krste bola
daná. Vyzývam ťa, aby si v prítomnosti tohto
zhromaždenia sľúbil/a/, že sa zo všetkých síl
vzoprieš diablovi aj všetkým jeho skutkom, že
budeš vždy dôverovať Božiemu slovu Starej
a Novej zmluvy a poslušne zachovávať Jeho
prikázania.
KRSTENÉ OTÁZKY
Preto sa ťa pýtam:
Otázka: Vyznávaš a ľutuješ svoje hriechy?
Potom odpovedz: Vyznávam a ľutujem.
Odpoveď: Vyznávam a ľutujem.
Otázka: Zriekaš sa diabla a jeho skutkov? Zriekaš
sa pýchy? Zriekaš sa svetskej slávy so všetkými jej
telesnými žiadosťami?
Potom odpovedz: Zriekam sa toho všetkého.
Odpoveď: Zriekam sa toho všetkého.

Otázka: Veríš v Boha Otca všemohúceho,
Stvoriteľa neba i zeme? A v Ježiša Krista, Syna
jeho jediného Pána nášho? Ktorý sa počal z Ducha
Svätého, narodil sa z Panny Márie, trpel pod
pontským Pilátom, bol ukrižovaný, zomrel a bol
pochovaný /a zostúpil do pekiel/? Na tretí deň
vstal z mŕtvych? Vstúpil na nebesia a sedí po
pravici Boha Otca všemohúceho? Odkiaľ príde
súdiť živých aj mŕtvych?
Veríš v Ducha Svätého, v svätú cirkev všeobecnú,
spoločenstvo svätých, hriechov odpustenie, tela
z mŕtvych vzkriesenie a život večný?
Potom odpovedz: Tomu všetkému pevne verím.
Odpoveď: Tomu všetkému pevne verím.
MODLITBA
Večný Bože, keď ešte nebolo nič, len chaos, ty si
vztiahol ruku nad temné vody a učinil si svetlo. Za
dní Noeho si previedol vodami tých, ktorí boli
v korábe. Po potope si ukázal na oblohe dúhu.
Keď si videl svoj ľud, ako otročí v Egypte, viedol
si ich ku slobode vodami mora. Ich deti si
previedol vodami Jordánu do krajiny, ktorú si
zasľúbil.
V plnosti času Boh poslal Ježiša, Ján ho pokrstil
a Duch pomazal. On povolal učeníkov, aby mali
podiel v krste na jeho smrti a vzkriesení a aby
získavali učeníkov vo všetkých národoch.
Prosíme ťa vylej dar svojho Ducha Svätého
a zahrň nás milosťou, ktorá bola nad nami

vyhlásená pri krste. Ty si zmyl naše hriechy
a obliekaš nás do spravodlivosti v našom živote,
aby sme keď umierame a vstávame s Kristom mali
podiel na jeho konečnom víťazstve. Amen.
Tu sa môže symbolicky použiť voda spôsobom, ktorý
nemožno pochopiť ako krst.
OBNOVA KRSTU
Pripomeň si svoj krst a buď vďačný. Amen.
Kazateľ a staršovstvo môže vložiť ruky a vyprosiť
požehnanie.
POŽEHNANIE SO SKLADANÍM RÚK
Boh Otec, Syn a Duch Svätý nech pracuje vo vás,
takže zrodení z vody a Ducha, žite ako verní
učeníci Ježiša Krista.
Amen.
Boh každej milosti, ktorý vás povolal ku
svojej večnej sláve v Kristovi, nech vás upevní
a posilní mocou Ducha Svätého, aby ste žili
v milosti a pokoji.
Amen.
ZHROMAŽDENIE POKRAČUJE.

SPÔSOBY POUŽITIA VODY:
1. Prítomní ľudia môžu byť pozvaní, aby sa dotkli
vody a aby sa, ak to je žiaduce, dotkli čela
navlhčeným prstom.
2. Kazateľ môže nabrať do hrsti vodu a nechať ju
tiecť naspäť tak, aby to ľudia počuli a videli.
3. Kazateľ sa môže dotknúť vody a označiť každého
na čelo znamením kríža.
Záväzky krstnej zmluvy od pradávna najskôr
obsahovali zrieknutie sa všetkého zlého, a potom
vyznanie viery a vernosti Kristovi.

2.1.1

KRSTNÁ LITURGIA - DETI

Rodičia, ktorí si želajú, aby ich dieťa bolo pokrstené, musia
byť členmi cirkvi. Krstu musí predchádzať prípravka, pri
ktorej kazateľ zboru alebo oprávnený zástupca poučí
rodičov o význame a priebehu krstného aktu. Ak rodičia
nemôžu s dobrým svedomím zložiť krstné sľuby, má sa krst
odložiť.
Je vhodné, aby boli určení dvaja krstní svedkovia, ktorí
stoja pri krste pri rodičoch a majú im pomáhať pri plnení
ich krstných sľubov. Jedného zo svedkov si vyberú rodičia
(kmotra), druhého vyberie kazateľ spomedzi členov zboru.
Krstní svedkovia spájajú rodinu so zborom a majú natrvalo
pripomínať rodičom dieťaťa povinnosť jeho kresťanskej
výchovy. Majú sa tiež za toto dieťa pravidelne modliť. (Pri
krste je možné, aby dieťa držal kmotor.)
VSTUPNÝ POZDRAV
V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.
Keďže náš Spasiteľ Ježiš Kristus povedal:
„Nechajte deti prichádzať ku mne a nebráňte im,
lebo takých je kráľovstvo Božie“ žiadam vás, aby
ste volali k Bohu Otcovi, aby nás ako svoje deti
v mene nášho Pána Ježiša Krista obdaril vo svojej
nekonečnej dobrotivosti ustavične rozhojňujúcou
sa milosťou, aby sme sa stali vernými údmi
Kristovej svätej cirkvi.

PIESEŇ
ČÍTANIE PÍSMA
MODLITBA – /PO STOJAČKY/
Bratia a sestry, dnes prinášajú manželia .................
(dieťa - meno) ku krstu svätému. Radujeme sa
spolu s nimi a vyprosujeme im Božie požehnanie.
ZVESTOVANIE
Krstom zvestujeme, že Boh uzatvoril s nami
ľuďmi novú zmluvu tým, že poslal svojho Syna,
Pána Ježiša Krista, aby trpel, zomrel a stal
z mŕtvych. V tejto zmluve ponúka zmierenie
a lásku všetkým. Preto vieme, že Božia láska
a milosrdenstvo platí aj dnes pre toto dieťa.
Milí rodičia! Krstíme v meno Otca i Syna i Ducha
Svätého. V meno Otca na znamenie, že Boh sa ako
nebeský Otec k vášmu dieťaťu priznáva
a považuje ho za svoje vlastníctvo.
V meno Syna krstíme na znamenie, že všetko, čo
Ježiš Kristus vykonal ako Spasiteľ sveta, vykonal aj
pre vaše dieťa. V meno Ducha Svätého krstíme na
znamenie, že účasť na Božej moci máme iba vtedy,
ak v nás prebýva jeho Duch.
NAPOMENUTIE
Boh chce, aby raz aj vaše dieťa prijalo jeho
ponúkanú lásku a poddalo sa pôsobeniu jeho
Ducha. Božie ÁNO k tomuto dieťaťu volá po
vedomom ÁNO tohto dieťaťa k Bohu. Preto

máme ako rodičia, svedkovia a zbor veľkú
zodpovednosť.
Budeme
(meno
dieťaťa)
sprevádzať na modlitbách, aby raz vďačne sám/a/
povedal/a/ Božej ponuke svoje ÁNO.
VYZNANIE VIERY
Povstaňme a vyznajme svoju vieru.
/Apoštolské vyznanie viery/
/Potom sa zbor posadí/
KRSTNÝ PRÍKAZ
Ježiš riekol: „Daná mi je všetka moc na nebi aj na
zemi. Choďte teda a učte všetky národy, krstiac ich
v meno Otca i Syna i Svätého Ducha a učiac ich
zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja
som s vami po všetky dni, až do konca sveta.“ /Mt
28,18-20/
Prosím rodičov a svedkov, aby s dieťaťom
predstúpili.
KRSTNÉ OTÁZKY
Kazateľ: Najskôr sa pýtam vás, rodičia:
Keď teraz svoje dieťa prinášate k svätému krstu,
vyznávate, že Ježiš Kristus je váš jediný Spasiteľ
a Spasiteľ vášho dieťaťa? Veríte, že v prvom rade
patríte vy aj vaše dieťa Bohu, zjavenému v Ježišovi
Kristovi a prítomnému v Duchu Svätom?
Potom odpovedzte: Vyznávame a veríme.
Odpoveď: Vyznávame a veríme.

Kazateľ: Túžite, aby (meno dieťaťa) bol/a/
vštiepený/a/ do novej zmluvy, ktorú Boh vo
svojom Synovi s nami uzatvoril a patril/a/ tak už
teraz do cirkvi, Kristovho tela?
Potom odpovedzte: Áno, túžime.
Odpoveď: Áno, túžime.
Kazateľ: Ste pripravení poukazovať slovom aj
príkladom svojho života na Božiu lásku a niesť
(meno dieťaťa) k nasledovaniu Pána Ježiša Krista
tak, aby v budúcnosti mohol /mohla/ svoju vieru
vyznať pred zhromaždenou cirkvou?
Potom odpovedzte: Áno, s pomocou Ducha
Svätého.
Odpoveď: Áno, s pomocou Ducha Svätého
Kazateľ: Pýtam sa tiež kmotra/kmotrov:
Si/ste rozhodnutý/á, í/ v tejto úlohe rodičom
pomáhať?
Potom odpovedz/te/: Áno, s pomocou Ducha
Svätého.
Odpoveď: Áno, s pomocou Ducha Svätého.
Kazateľ: A pýtam sa aj členov tohto spoločenstva:
Sestry a bratia, chcete sa starať o to, aby toto dieťa
našlo v spoločenstve svoj domov a spolu
s ostatnými malo podiel na živote podľa evanjelia?
Odpoveď: Áno, s pomocou Ducha Svätého

MODLITBA
Stíšme sa k modlitbe.
Pane, náš nebeský Otče, chválime ťa za to, že aj
tomuto dieťaťu dávaš zasľúbenie svojej spásy.
Keď ho teraz budeme krstiť, obraciame sa k tebe
s prosbou: Veď ich a zachovávaj vo svojej láske,
v milosti nášho Pána Ježiša Krista a sile tvojho
Ducha. Pane Ježišu Kriste, pomôž nám, aby sme
ich mohli viesť k tebe tak, aby ti verne slúžilo po
celý svoj život. Bdej nad týmto dieťaťom aj jeho
rodičmi. Vystroj si ich, aby ti boli verní
v každodennom živote. Daj im rast vo viere, nádeji
a láske. Daj im svoje kráľovstvo v dedičstve.
KRST

(je možné, aby zhromaždenie povstalo)
(Meno, krstné meno)
...krstím ťa v meno Otca i Syna i Ducha Svätého.
Amen
POŽEHNANIE DIEŤAŤA
Hospodin nech ťa požehná a ochraňuje, nech
Hospodin rozjasní nad tebou svoju tvár a je ti
milostivý, Hospodin nech obráti k tebe svoju tvár
a obdarí ťa pokojom.
MODLITBY SVEDKOV, RODIČOV
POŽEHNANIE
Boh pokoja nech je s vami aj s vašim dieťaťom.
ZHROMAŽDENIE POKRAČUJE

2.1.2

KRSTNÁ LITURGIA /A

Krstu musí predchádzať prípravka, pri ktorej kazateľ
zboru alebo oprávnený zástupca poučí žiadateľa o význame
a priebehu krstného aktu. Ak nemôže žiadateľ s dobrým
svedomím zložiť krstné sľuby, má sa krst odložiť.
Je vhodné, aby boli určení dvaja krstní svedkovia, ktorí
stoja pri krste pri krstencovi a majú mu pomáhať pri
plnení jeho krstných sľubov. Jedného zo svedkov si vyberie
krstenec (kmotra), druhého vyberie kazateľ spomedzi členov
zboru. Krstní svedkovia spájajú krstenca so zborom a majú
krstencovi natrvalo pripomínať Božiu milosť. Majú sa tiež
za krstenca pravidelne modliť.
Krst sa koná po kázni, ak je v rámci pravidelnej
bohoslužby.
PRIEBEH KRSTU
KRSTNÝ PRÍKAZ
Ježiš riekol: „Daná mi je všetka moc na nebi aj na
zemi. Choďte teda a učte všetky národy, krstiac ich
v meno Otca i Syna i Svätého Ducha a učiac ich
zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja
som s vami po všetky dni, až do konca sveta.“
/Mt 28,18-20/
Kazateľ predstaví krstenca cirkvi, zároveň pozve aj
svedkov krstu:
Bratia a sestry, predstavujem vám brata/ov/
(mená) a sestru/y/ (mená), ktorý/á, í/ túži/ia/ byť
krstom vštiepení do novej zmluvy, ktorú Boh vo

svojom Synovi s nami uzatvoril a patriť tak do
cirkvi, tela Kristovho.
Kazateľ
svedectva

dá

možnosť

krstencom

na vydanie

Náš Spasiteľ Ježiš Kristus hovorí: „Ak sa niekto
nenarodí znova, nemôže uzrieť kráľovstvo Božie“.
Modlime sa a prosme nášho nebeského Otca
v mene Pána Ježiša Krista, aby tomuto/tejto,
týmto/ (bratom a sestrám), ktorý/á, í, é/ majú byť
pokrstení vodou, zo svojej nesmiernej milosti dal aj
krst Duchom Svätým, aby ho/ju, ich/ prijal do
svätej cirkvi Kristovej a učinil ho/ju, ich/ jej živou
časťou.
MODLIME SA:
Všemohúci Bože, ty pomáhaš všetkým núdznym
a si útočiskom všetkých, ktorí k Tebe volajú
o pomoc. Ty si životom všetkých veriacich
a vzkriesením zo smrti k životu; prosíme Ťa za
tohto/túto/tieto/
bratov
a sestry
(mená),
ktorý/á, rí, é/ majú byť pokrstení; prijmi ho/ju,
ich/, Hospodine, ako si aj zasľúbil skrze svojho
milovaného Syna. Daj, aby sa tento/táto, títo,
tieto/ (bratia a sestry) mohol/a, i/ radovať
z večnej milosti Tvojho nebeského kráľovstva,
ktoré si zasľúbil skrze Pána nášho, Ježiša Krista.
Požehnaj mu/jej, im/, aby sa stal/a, i/ živou
časťou tela Kristovho. My krstíme vodou, Ty Pane
krsti Duchom Svätým. Amen.

PIESEŇ:
Počujte slovo Božie, ako je zapísané v R 6,1-11, kde
čítame:
„Čo teda povieme? Máme zotrvať v hriechu, aby sa
rozmnožila milosť? Určite nie! My, ktorí sme zomreli
hriechu, ako v ňom budeme ešte žiť? Alebo neviete, že
všetci, čo sme boli pokrstení v Krista Ježiša, v jeho smrť sme
boli pokrstení? Krstom sme teda spolu s ním boli pochovaní
do smrti, aby rovnako, ako Kristus bol slávou Otca
vzkriesený z mŕtvych, sme aj my chodili v novote života.
Lebo ak sme s ním zrástli podobnosťou jeho smrti, budeme
jedno s ním aj podobnosťou vzkriesenia. Veď vieme, že náš
starý človek bol spolu s ním ukrižovaný, aby bolo
zneškodnené telo hriechu, aby sme už viac neboli otrokmi
hriechu.“ Amen.
Namiesto predchádzajúceho odseku sa môže čítať
z J 3,1-8,
PIESEŇ
NAPOMENUTIE
Brat/ia/ a sestra/y/, túžiš/te/ prijať sviatosť
krstu. Ako cirkev sme prosili, aby náš Pán, Ježiš
Kristus ťa/vás/ prijal, požehnal ti/vám/,
vyslobodil ťa/vás/ z tvojich/vašich/ hriechov
a daroval život večný. Náš Pán Ježiš Kristus
zasľúbil vo svojom svätom Slove dať ti/vám/
všetko, za čo sme prosili.

Vyzývam ťa/vás/, aby si/ste/ v prítomnosti tohto
zhromaždenia sľúbil/a, i/, že sa zo všetkých síl
vzoprieš/te/ diablovi, aj všetkým jeho skutkom, že
budeš/te/ vždy dôverovať Božiemu slovu Starej
a Novej zmluvy a poslušne zachovávať Jeho
prikázania.
KRSTNÉ OTÁZKY
Preto sa ťa/vás/ pýtam:
Otázka: Vyznávaš a ľutuješ svoje hriechy?
Potom odpovedz: Vyznávam a ľutujem.
Odpoveď: Vyznávam a ľutujem.
Otázka: Zriekaš sa diabla a jeho skutkov? Zriekaš
sa pýchy? Zriekaš sa svetskej slávy so všetkými jej
telesnými žiadosťami?
Potom odpovedz: Zriekam sa toho všetkého.
Odpoveď: Zriekam sa toho všetkého.
Otázka: Veríš v Boha Otca všemohúceho,
Stvoriteľa neba aj zeme? A v Ježiša Krista, Syna
jeho jediného Pána nášho? Ktorý bol počatý
z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel
pod pontským Pilátom, bol ukrižovaný, zomrel
a bol pochovaný (a zostúpil do pekiel)? Na tretí
deň vstal z mŕtvych? Vstúpil na nebesia a sedí na
pravici Boha Otca všemohúceho? Odkiaľ príde
súdiť živých aj mŕtvych?
Veríš v Ducha Svätého, v svätú cirkev všeobecnú,
spoločenstvo svätých, hriechov odpustenie, tela
z mŕtvych vzkriesenie a život večný?

Potom odpovedz: Tomu všetkému pevne verím.
Odpoveď: Tomu všetkému pevne verím.
Otázka: Chceš byť v tejto viere pokrstený/á/?
Potom odpovedz: Áno, chcem.
Odpoveď: Áno, chcem.
Otázka: Chceš sa poslušne podriadiť svätej Božej
vôli, verne zachovávať prikázania a žiť podľa nich
po celý svoj život?
Potom odpovedz: Chcem sa podriadiť s pomocou
Božou.
Odpoveď: Chcem sa podriadiť s pomocou
Božou.
MODLITBA
Milosrdný Bože, daj, aby starý Adam v tomto
/tejto, týchto/ bratoch a sestrách bol pochovaný,
aby nový človek v nich povstal k životu. Amen.
Daj, aby v ňom /nej, nich/ všetky telesné žiadosti
boli umŕtvené, a aby všetko, čo je z Ducha Svätého
ožilo a rozhojnilo sa v ňom/nej, nich/. Daj mu
/jej, im/ silu a moc k víťazstvu nad diablom,
svetom aj telom. Amen.
Všemohúci, večný Bože, prosíme ťa daj tomuto
/tejto, týmto/ bratom a sestrám, prijať plnosť
Tvojej milosti a navždy zotrvať v počte Tvojich

verných a vyvolených detí pre Ježiša Krista, Pána
nášho. Amen.
KRST
(Meno, krstné meno) … krstím ťa v meno Otca i
Syna, i Ducha Svätého. Amen.
Kazateľ a staršovstvo môže vložiť ruky na hlavu
krsteného a vyprosiť požehnanie. Taktiež svedkovia sa
môžu prihovárať.
Požehnanie krtencom so skladaním rúk
Nech ťa požehná Hospodin a nech ťa ochraňuje,
nech Hospodin rozjasní nad tebou svoju tvár a je ti
milostivý, nech Hospodin obráti k tebe svoju tvár
a obdaruje ťa pokojom. Amen.

SLOVO K ZBORU
Bratia a sestry, prosím vás, aby ste prijali
tohto/túto, tieto/ bratov a sestry ako Kristus prijal
vás k úprimnému spoločenstvu viery.
ZHROMAŽDENIE POKRAČUJE

2.1.3

KRSTNÁ LITURGIA /B

Krstu musí predchádzať prípravka, pri ktorej kazateľ
zboru alebo oprávnený zástupca poučí žiadateľa o význame
a priebehu krstného aktu. Ak nemôže žiadateľ s dobrým
svedomím zložiť krstné sľuby, má byť krst odložený.
Je vhodné, aby boli určení dvaja krstní svedkovia, ktorí
stoja pri krste vedľa krtenca a majú mu pomáhať pri
plnení jeho krstných sľubov. Jedného zo svedkov si vyberie
krstenec (kmotra), druhého vyberie kazateľ spomedzi členov
zboru. Krstní svedkovia spájajú krstenca so zborom a majú
krstencovi natrvalo pripomínať Božiu milosť. Majú sa tiež
za krstenca pravidelne modliť.
Krst sa koná po kázni, ak je v rámci pravidelnej
bohoslužby.
PRIEBEH KRSTU

ČÍTANIE PÍSMA
Mk 16,15n alebo J 3,16-21 alebo J 8,12a Ef 2,12n
alebo 1Pt 2,1-10 alebo Ef 4,1-7 alebo R 6,1-4.11
Bratia a sestry,
Boh preukázal v Ježišovi Kristovi lásku
a milosrdenstvo všetkým ľuďom. Život človeka
mu nie je ľahostajný. Boh nechce, aby bol človek
osamotený, aby blúdil a troskotal, ale aby bol
oslobodený na večný život s ním. Tým však Boh
tiež pozval všetkých ľudí ku vzájomnému

spoločenstvu. Má svoj ľud vo všetkých národoch a
jeho Kráľovstvo trvá naveky. Kto uveril v Ježiša
Krista a založil svoju dôveru na Božej milosti a
Božom odpustení, má podiel na jeho cirkvi a je
zahrnutý do jeho zmluvy a služobného
spoločenstva.
Kazateľ predstaví krstenca cirkvi, zároveň pozve aj
svedkov krstu:
Bratia a sestry, predstavujem vám brata/ov/
(mená) a sestru/y/ (mená), ktorý/á, é, rí/ túžia byť
krstom vštiepení do novej zmluvy, ktorú Boh vo
svojom Synovi s nami uzatvoril a patriť tak do
cirkvi, tela Kristovho.
Kazateľ dá možnosť krstencom na vydanie
svedectva.
NAPOMENUTIE
Milý/á/ brat a sestra (mená), počul/a/ si pozvanie
Pána Ježiša Krista k nasledovaniu. Rozhodol/a/ si
sa, že budeš žiť s Pánom Ježišom Kristom a že mu
budeš slúžiť.
Krst je pečaťou zmluvy, ktorú Boh uzatvoril so
svojím ľudom. Svojim vyznaním ju teraz prijímaš.
Krstom chce Kristus zmyť tvoje hriechy. Máš
zomrieť hriechu a žiť v sile Ducha Svätého nový
život s Kristom, našim Pánom.
Prosím, aby si spolu s celým zborom vyznal/a/
svoju vieru podľa Apoštolského vyznania.
Povstaneme.

VYZNANIE VIERY
Apoštolské vyznanie viery.
/Zhromaždenie sa posadí./
KRSTNÝ PRÍKAZ
Ježiš riekol: „Daná mi je všetka moc na nebi aj na
zemi. Choďte teda a učte všetky národy, krstiac ich
v meno Otca i Syna i Svätého Ducha a učiac ich
zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja
som s vami po všetky dni, až do konca sveta.“
/Mt 28,18-20/

KRSTNÉ OTÁZKY
A teraz sa ťa pýtam: Vyznávaš a ľutuješ svoje
hriechy? Chceš sa zriecť všetkého zlého
a spoliehať sa jedine na Božiu milosť? Veríš
v Ježiša Krista ako svojho Pána a Spasiteľa a chceš
sa podriadiť jeho vôli? Veríš v Písma Sväté Starej
a Novej zmluvy ako Bohom daný základ svojej
viery a života? Chceš byť v tejto viere pokrstený
a prijatý do cirkvi Kristovej a byť jej verný po celý
život? Si ochotný, podľa danej milosti, viesť
kresťanský život?
Potom odpovedz : Áno, chcem.
MODLITBA
Všemohúci a večný Bože, ty si nám v Ježišovi
Kristovi prikázal, aby sme zvestovali evanjelium,

učili a krstili. Ďakujeme ti za milosť, ktorú tak
dávaš všetkým, ktorí v teba uveria.
My krstíme vodou, prosíme za (mená), zošli svojho
Ducha Svätého a s ním istotu odpustenia všetkých
hriechov a moc k životu podľa tvojej vôle. Amen.
KRST
(Meno, krstné meno) .... krstím ťa v meno Otca i Syna
i Ducha Svätého. Amen.
Kazateľ a staršovstvo môže vložiť ruky na hlavu
krsteného a vyprosiť požehnanie. Taktiež svedkovia sa
môžu prihovárať.
POŽEHNANIE SO SKLADANÍM RÚK
Nech ťa požehná Hospodin a nech ťa ochraňuje,
nech Hospodin rozjasní nad tebou svoju tvár a je ti
milostivý, nech Hospodin obráti k tebe svoju tvár
a obdaruje ťa pokojom. Amen.
SLOVO K ZBORU
Bratia a sestry, prosím vás, aby ste prijali týchto
bratov a sestry ako Kristus prijal vás k úprimnému
spoločenstvu viery.
MÔŽE NASLEDOVAŤ VEČERA PÁNOVA

2.2.1

VEČERA PÁNOVA PODĽA
ANGLIKÁNSKO-METODISTICKEJ TRADÍCIE
(PREDOHRA)
VSTUPNÉ SLOVO /niektorý z textov/
- Ježiš Kristus hovorí: Hľa, stojím pri dverách
a klopem. Ak niekto počuje môj hlas, a otvorí
dvere, vojdem k nemu a budem stolovať s ním
a on so mnou. /Zjav 3,20/
- Ježiš Kristus hovorí: Ja som ten živý chlieb, ktorý
zostúpil z neba. Ak niekto je z tohto chleba,
bude žiť naveky. A chlieb, ktorý ja dám, je
moje telo za život sveta. /J 6,51/
- Či nie je kalich dobrorečenia, ktorý žehnáme,
spoločenstvom krvi Kristovej? A či chlieb,
ktorý lámeme, nie je spoločenstvom tela
Kristovho? Keďže je jeden chlieb, my mnohí
sme jedno telo, lebo všetci máme podiel na
jednom chlebe. /1K 10,16n/
- Milovaní, milujme sa navzájom, lebo láska je
z Boha a každý, kto miluje, narodil sa z Boha a
pozná Boha. Božia láska k nám sa prejavila tak,
že Boh poslal na svet svojho jednorodeného
Syna, aby sme skrze neho žili. /1J 4,7.9/
PIESEŇ

PROSBA O ČISTÉ SRDCE
Kazateľ a zbor: Všemohúci Bože, pred tebou sú
všetky srdcia odkryté, ty poznáš všetky naše túžby,
pred tebou nie je skryté žiadne tajomstvo. Očisti
nás Duchom Svätým, aby sme ťa mohli milovať a
vyvyšovať tvoje sväté meno, v Ježišovi Kristovi,
našom Pánovi. Amen.
SEBESPYTOVANIE /niektorý z textov/
- Desatoro
Kaz.: Boh vyhlásil všetky tieto prikázania:
Ja som Hospodin, tvoj Boh. (Ja som ťa vyviedol
z domu otroctva.)
Nebudeš mať iného boha okrem mňa.
Nezobrazíš si Boha spodobením ničoho, čo je hore
na nebi, dole na zemi alebo vo vodách pod zemou.
Nebudeš sa ničomu takému klaňať ani tomu
slúžiť. (Ja som Hospodin, tvoj Boh, Boh žiarlivo
milujúci.)
Nezneužiješ meno Hospodina, svojho Boha.
Pamätaj na deň odpočinku, že ti má byť svätý.
Zbor: Pane, zmiluj sa nad nami, aby sme mohli
plniť tvoje prikázania.
Kaz.: Cti svojho otca i matku.
Nezabiješ. Nezosmilníš. Nepokradneš.
Nevydáš proti svojmu blížnemu krivé svedectvo.
Nebudeš dychtiť po tom, čo patrí tvojmu
blížnemu.
Zbor: Pane, zmiluj sa nad nami a vpíš svoje
prikázania do našich sŕdc.

- Dvojprikázanie lásky (Mk 12,29-31)
Kaz.: Pán Ježiš Kristus hovorí: Najhlavnejšie
prikázanie je toto: Počuj, Izrael! Pán, náš Boh, je
jediný Pán! Milovať budeš Pána, svojho Boha,
celým svojím srdcom, celou svojou dušou, celou
mysľou a celou silou!
Zbor: Pane, zmiluj sa nad nami, aby sme mohli
plniť toto prikázanie.
Kaz.: Druhé je toto: Miluj svojho blížneho ako
seba samého!
Zbor: Pane, zmiluj sa nad nami, aby sme mohli
plniť toto prikázanie.
-Nové prikázanie (J 13,34n)
Kaz.: Pán Ježiš Kristus hovorí: Nové prikázanie
vám dávam, aby ste sa navzájom milovali; ako som
ja miloval vás, aby ste sa aj vy navzájom milovali.
Podľa toho všetci spoznajú, že ste moji učeníci, ak
budete mať lásku jedni k druhým.
Zbor: Pane, zmiluj sa nad nami a vpíš toto
prikázanie do našich sŕdc.
MODLITBA – Ž 51,12-14
ČÍTANIE - STAROZMLUVNÉ
- Z EPIŠTOL
- EVANJELIOVÉ
- medzi jednotlivé čítania možno zaradiť piesne
(žalm, chválospev)
KÁZEŇ

(MODLITBY)
KRÉDO (NC/A)
PIESEŇ
POZVANIE
Kaz.: Vy, ktorí ľutujete svoje hriechy, chcete žiť so
svojimi blížnymi v láske a dobrej vôli, viesť život
podľa Božích prikázaní a chodiť po jeho svätých
cestách, pristúpte vo viere a prijmite túto sviatosť
na svoje potešenie.
Vyznajme Bohu všemohúcemu svoje hriechy.
VYZNANIE HRIECHOV
Kaz. a zbor: Všemohúci Bože, Otče Pána nášho
Ježiša Krista, Stvoriteľ všetkých vecí, Sudca
všetkých ľudí, vyznávame s ľútosťou, že sme
zhrešili proti tebe, v myšlienkach, slovách
a skutkoch a právom si zaslúžime tvoj hnev.
Zmiluj sa nad nami, náš najmilostivejší Otče. Pre
zásluhy svojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista,
odpusť nám, čím sme sa previnili. Buď nám
milostivý, aby sme ti mohli v novote života slúžiť a
tebe sa páčiť, ku cti a sláve tvojho mena, v Ježišovi
Kristovi, našom Pánovi. Amen.
ABSOLÚCIA + POTEŠENIE EVANJELIOM
Kaz.: On ti odpúšťa všetky previnenia, on ťa
uzdravuje zo všetkých chorôb. /Ž 103,3/
Verná je to reč a hodná plného prijatia, že Kristus
Ježiš prišiel na svet spasiť hriešnikov. /1Tm 1,15/

V mene Ježiša Krista je ti odpustené.
(PIESEŇ)
POZDRAV POKOJA
Kaz.: Náš Pán Ježiš Kristus povedal: Pokoj svoj
vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam.
Pokoj Pánov nech zostáva vždy s vami.
Zbor: Aj s tebou.
Kaz.: Pozdravte sa navzájom pozdravom pokoja.
CHVÁLA
Kaz.: Pán s vami
Zbor: Aj s tebou
Kaz.: Hore srdcia!
Zbor: Máme ich u Pána.
Kaz.: Vzdávajme vďaky Bohu, nášmu Otcovi!
Zbor: Je to dôstojné a spravodlivé.
Kaz.: Skutočne je dôstojné a spravodlivé, aby sme
ti vždy a všade vzdávali chválu, slávu a vďaku
Pane, nebeský náš Otče, všemohúci večný Bože.
Spoločne so všetkými anjelmi a nebeskými
zástupmi ťa oslavujeme a chválime tvoju
velebnosť:
Kaz. a zbor: Svätý, svätý, svätý Pán, Boh zástupov.
Nebesia aj zem sú plné tvojej slávy. Hosanna na
výsostiach.
Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom.
Hosanna na výsostiach.

SLOVÁ USTANOVENIA
Kaz.: Pán Ježiš v tú noc, keď bol zradený, vzal
chlieb a keď dobrorečil, lámal a riekol: Toto je
moje telo, ktoré je za vás. To čiňte na moju
pamiatku!
Podobne po večeri vzal aj kalich a riekol:
Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi. To
čiňte, kedykoľvek budete piť na moju
pamiatku!
/1K 11,23-25/
Kaz.: Veľké je tajomstvo viery:
Kaz. a zbor: Tvoju smrť zvestujeme, tvoje
vzkriesenie vyznávame, na tvoj príchod čakáme,
Pane Ježišu Kriste.
POZVANIE KU STOLU PÁNOVMU
VYSLUHOVANIE
- pri podávaní chleba: Telo nášho Pána Ježiša Krista,
(ktoré bolo dané za teba, nech zachová tvoju dušu
a tvoje telo k životu večnému. /Vezmi a jedz na
pamiatku, že Kristus zomrel za teba./)
- pri podávaní kalicha: Krv nášho Pána Ježiša Krista,
(ktorá bola vyliata za teba, nech zachová tvoju
dušu a tvoje telo k životu večnému. /Vezmi a pi na
pamiatku, že Kristus zomrel za teba./)
SLOVÁ PREPUSTENIA
MODLITBA PÁNOVA

CHVÁLOSPEV
Kazateľ a zbor:
Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj, ľuďom
dobrá vôľa.
Chválime ťa, velebíme ťa, klaniame sa ti,
oslavujeme ťa.
Vzdávame ti vďaku za tvoju veľkú slávu.
Pane a Bože, nebeský Kráľu, Bože, Otče
všemohúci.
Pane, jednorodený Synu, Ježišu Kriste.
Pane a Bože, Baránok Boží, Syn Otca.
Ty, ktorý snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.
Ty, ktorý snímaš hriechy sveta, prijmi naše prosby.
Ty, ktorý sedíš po pravici Otca, zmiluj sa nad nami.
Lebo ty jediný si svätý,
ty jediný si Pán,
ty jediný si zvrchovaný, Ježišu Kriste,
s Duchom Svätým, v sláve Boha Otca.
Amen.
ZBIERKA na dobročinné účely
(? texty – Mt 5,16 / Mk 7,12 / Mt 7,21/2K 9,7/G
6,10 / Žd 13,16)
OZNÁMENIE
POŽEHNANIE
Kaz.: A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum,
uchráni vaše srdcia a vaše mysle v Kristu Ježišovi.
/F 4,7/ Amen.

2.2.2

SVÄTÁ VEČERA PÁNOVA S KÁZŇOU

VSTUPNÝ VERŠ
SPOLOČNÁ PIESEŇ
ČÍTANIE STAREJ A NOVEJ ZMLUVY
GLORIA PATRI
VYZNANIE VIERY
MODLITBA
OZNÁMENIE, ZBIERKA
KÁZEŇ
SPOLOČNÁ PIESEŇ
ZASĽÚBENIE
Pán Ježiš hovorí: Poďte ku mne všetci, ktorí sa
namáhate a ste preťažení; ja vám dám odpočinutie.
(Mt 11,28). On nám dal toto zasľúbenie a pozýva
nás dnes ku svojmu stolu. Vyznajme však najprv
svoje hriechy.
VYZNANIE HRIECHU
Kazateľ a zbor: Pane Bože náš, ty si Stvoriteľ
všetkého. * Pred tebou nemôžeme svoj život
skryť. * Previnili sme sa proti tebe *
v myšlienkach, slovách a skutkoch. * Vyznávame,
že sme opovrhovali tvojou láskou * a tvojimi
prikázaniami * a žili v neláske. * Ty si nás chcel
vystrojiť svojou mocou * pre náš všedný život. *
My sme sa však voči tebe uzatvárali. * Mnohé veci
nám pripadali dôležité, * len pre tvoje úlohy sme si
našli málo času. * Robili sme to, čo sa nám páčilo,*
a zabúdali sme pritom na teba a na svoji blížnych.
* Ty si nás poslal, aby sme svedčili o tvojom

spasení, * ale my sme zostávali svetu toto
svedectvo dlžní. * Ľutujeme svoje zlyhanie. *
Prosíme ťa, Pane, * zmiluj sa nad nami a odpusť
nám! * Obnov nás Duchom Svätým. * Pomôž
nám, * aby sme ako nasledovníci Pána Ježiša Krista
* mohli žiť na tvoju slávu a slúžiť svojim blížnym.
Amen.
TICHÁ MODLITBA
SLOVO MILOSTI (niektorý z textov)
- Počujte zasľúbenie svätých Písiem: Ale ak
vyznávame svoje hriechy, on je verný
a spravodlivý: Odpustí nám hriechy a očistí nás od
všetkej neprávosti. (1J 1,9)
- Verná je to reč a hodná plného prijatia, že Kristus
Ježiš prišiel na svet spasiť hriešnikov. (1Tm 1,15a)
- Ježiš povedal: Ani ja ťa neodsudzujem. Choď
a odteraz už nehreš! (J 8,11)
- Ale ak niekto zhreší, máme u Otca obhajcu –
Ježiša Krista, spravodlivého. On je obeťou
zmierenia za naše hriechy, no nielen za naše, ale aj
za hriechy celého sveta. (1J 2,1b-2)
ABSOLÚCIA
V mene Ježiša Krista je ti odpustené.
SPOLOČNÁ PIESEŇ
Kaz.: Vďačne vyznávajme so žalmistom: Dobroreč
Hospodinovi moja duša, celé moje vnútro jeho
svätému menu!

Zbor: Dobroreč Hospodinovi, moja duša,
nezabúdaj na žiadne z jeho dobrodení!
Kaz.: On ti odpúšťa všetky previnenia, on ťa
uzdravuje zo všetkých chorôb.
Zbor: Zachraňuje ti život zo záhuby, on ťa venčí
milosťou a milosrdenstvom.
Kaz.: Hospodin je milostivý a ľútostivý,
zhovievavý a bohatý v milosti.
Zbor: Nenakladá s nami podľa našich hriechov ani
nám neodpláca podľa našich previnení.
Kaz.: Ako vysoko je nebo nad zemou, tak jeho
milosť prevyšuje tých, čo sa ho boja.
Zbor: Dobroreč Hospodinovi, moja duša!
(Ž 103,1-4.8.10-13.22b)
SLOVÁ USTANOVENIA
Pán Ježiš v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb
a keď dobrorečil, lámal a riekol: Toto je moje telo,
ktoré je za vás. To čiňte na moju pamiatku!
Podobne po večeri vzal aj kalich a riekol: Tento
kalich je nová zmluva v mojej krvi. To čiňte,
kedykoľvek budete piť na moju pamiatku! (1K
11,23-26)
POZVANIE (niektorý z textov)
- Skúste a presvedčte sa, že Hospodin je dobrý.
Blahoslavený muž, ktorý sa utieka k nemu. (Ž 34,9)
- Ježiš hovorí: Toho, kto príde ku mne nevyhodím.
(J 6,37)
- Verný je Boh, ktorý vás povolal do spoločenstva
svojho Syna Ježiša Krista, nášho Pána. (1K 1,9)

VYSLUHOVANIE
(Pred vysluhovaním chleba:)
Kristus hovorí: Ja som chlieb života. Kto
prichádza ku mne, nikdy nebude lačnieť; a kto verí
vo mňa, nikdy nebude žízniť. (J 6,35)
(Pred vysluhovaním kalicha:)
Kristus hovorí: Ja som vinič a vy ratolesti. Kto
zostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia,
pretože bezo mňa nemôžete nič konať. (J 15,5)
PREPUSTENIE
Choďte v pokoji, Pán nech je s vami! Amen.
MODLITBA
Kaz. a zbor: Pane Ježišu Kriste, ty si nás týmto
svojím hodom znova uistil, že máme spoločenstvo
s tebou a medzi sebou navzájom. Za to ti
ďakujeme a chválime ťa. Ty si nás posilnil k životu
v moci Ducha Svätého a znova nás posielaš do
sveta. Pomôž nám, aby sme mohli slúžiť tebe
a ľuďom tými darmi, ktoré si nám dal. Ty si
Pánom našej minulosti, našej prítomnosti aj našej
budúcnosti. Pretože to vieme, sme plní nádeje,
nech nás stretne čokoľvek. Amen.
MODLITBA PÁNOVA
POŽEHNANIE
A sám Boh pokoja nech vás celých posvätí, a pri
príchode nášho Pána Ježiša Krista nech zachová
vášho neporušeného ducha, dušu i telo bez úhony.
Verný je ten, ktorý vás povolal - On to aj učiní.
(1Te 5,23-24)

SPOLOČNÁ PIESEŇ
2.2.3

SVÄTÁ VEČERA PÁNOVA BEZ KÁZNE

Kristus hovorí: Hľa, stojím pri dverách a klopem.
Ak niekto počuje môj hlas, a otvorí dvere, vojdem
k nemu a budem stolovať s ním a on so mnou.
(Zjav 3,20)
Kazateľ: Bratia a sestry, sme pozvaní ku
spoločenstvu stola s Pánom Ježišom Kristom. Tak
stoloval so svojimi učeníkmi pred ukrižovaním.
Od tej doby slávi cirkev Večeru Pánovu rôznym
spôsobom a raz ju bude sláviť nanovo spolu s ním
v jeho kráľovstve.
Počujme z evanjelia, ako bola slávená prvá Večera
Pánova: Keď sa zvečerilo, prišiel s Dvanástimi. Po
tom, čo zaujali miesto pri stole a jedli, Ježiš
povedal: Amen, vravím vám, jeden z vás ma zradí ten, čo so mnou je. Zosmutneli a začali sa ho jeden
po druhom spytovať: Vari ja? On im však povedal:
Jeden z Dvanástich, ktorý si so mnou namáča
chlieb v tej istej mise. Syn človeka síce ide, ako je
o ňom napísané, ale beda tomu človeku, ktorý
zrádza Syna človeka. Pre toho človeka by bolo
lepšie, keby sa nebol narodil. Keď jedli, vzal chlieb
a dobrorečil, lámal ho a dával im so slovami:
Vezmite, toto je moje telo! Potom vzal kalich,
vzdal vďaku, dal im a všetci z neho pili. A povedal
im: Toto je moja krv novej zmluvy, ktorá sa vylieva
za mnohých. Amen vravím vám, že už nikdy
nebudem piť z plodu viniča, a to až do toho dňa,

keď ho budem piť nový v Božom kráľovstve.“
(Mk 14,17-25)
MODLITBA
Modlime sa.
Pane Ježišu Kriste, prosíme ťa aj v tejto chvíli
potvrď svoje zasľúbenia, že budeš po všetky dni
s nami. Naplň nás radosťou z tvojej prítomnosti.
Daj, aby nám bol tvoj hod znamením, že si našim
Pánom v živote aj v smrti. Pomôž, aby sme sa
tvojho hodu nezúčastnili len povrchne. Pane,
naplň nás svojím Duchom a požehnaj toto
stolovanie. Amen.
SPOLOČNÁ PIESEŇ
Kaz.: Večera Pánova odhaľuje našu biedu, ako to
aj vyjadruje podobenstvo o márnotratnom synovi.
Nadto je nám však znamením spásy a nabáda nás
k radosti a vďačnosti. Z L 15 si vypočujme verše
11-19, ktoré ukazujú hĺbku nášho hriechu. Ježiš
povedal: Istý človek mal dvoch synov. Mladší
z nich povedal otcovi: Otče, daj mi podiel
z majetku, ktorý mi patrí. A otec im majetok
rozdelil. Po nemnohých dňoch si mladší syn všetko
zobral, odišiel do ďalekej krajiny a tam svoj
majetok hýrivým životom premárnil. Keď všetko
premrhal, nastal v tej krajine veľký hlad a on začal
trpieť núdzu. Išiel teda a uchytil sa u jedného
občana tej krajiny. Ten ho poslal na svoje pole
pásť svine. I túžil sa nasýtiť aspoň šupkami, čo
žrali svine, ale ani tie mu nik nedal. Vstúpil do seba

a povedal si: Koľko nádenníkov u môjho otca má
chleba nazvyš, a ja tu hyniem od hladu. Vstanem,
pôjdem k svojmu otcovi a poviem mu: Otče,
zhrešil som proti nebu aj proti tebe. Nie som viac
hoden volať sa tvojím synom. Prijmi ma ako
jedného zo svojich nádenníkov.“ Skloňme hlavu
a vyznajme spoločne svoje hriechy.
Kaz. a zbor: Hospodine, svätý Bože, v tomto
márnotratnom synovi spoznávame samých seba.
Ty si nám rozprestrel stôl života. To, čo nazývame
svojím vlastníctvom je v skutočnosti tvojím
obdarovaním. Na to často zabúdame. Neboli sme
spokojní s tým, čo si nám dal. Nechceli sme sa
podrobiť tvojmu poriadku. Utekali sme pred
tebou, zneužili tvoj dar a žili na vlastnú päsť.
Chceli sme sa oslobodiť a stali sa z nás otroci.
Príčinou našej biedy je naša samoľúbosť. Preto je
naše srdce také nepokojné. Svet napĺňa nepokoj,
starosť a strach. Všetci spoločne sme sa previnili.
Otče, zhrešili sme proti nebu a pred tebou a nie
sme hodní nazývať sa tvojimi deťmi. Zmiluj sa
nad nami. Ty si naša jediná útecha a naša nádej.
Amen.
SPOLOČNÁ PIESEŇ
Kaz.: O milosti a vykúpení hovorí druhá časť
podobenstva. Ako otec v podobenstve prijme
syna, tak Boh teraz prijíma teba. Vypočujme si L
15,20-24: I vstal a šiel k svojmu otcovi. Ešte bol
ďaleko, keď ho otec uzrel. Zľutoval sa nad ním,
pribehol k nemu, hodil sa mu okolo krku

a vybozkával ho. Syn mu povedal: Otče, zhrešil
som proti nebu i proti tebe. Nie som viac hoden
volať sa tvojím synom. Ale otec povedal svojim
sluhom: Prineste rýchlo najlepšie šaty a oblečte ho!
Dajte mu prsteň na ruku a obuv na nohy! Vezmite
vykŕmené teľa a zabite ho! Jedzme a radujme sa,
lebo tento môj syn bol mŕtvy, a ožil. Bol stratený,
a našiel sa A všetci sa začali radovať.“
POVSTAŇME K MODLITBE.
Náš nebeský Otče, ďakujeme ti, že si nám dal toto
slovo. Ďakujeme ti za milosť, že sa k tebe smieme
vrátiť. Ďakujeme ti za spoločenstvo, ktoré nám
znova ponúkaš, a v ktorom sa nás znovu ujímaš.
Sme vo všetkom cele odkázaní na tvoju pomoc.
Len ty môžeš skoncovať s našou osamelosťou,
zúfalstvom a biedou, pretože v tebe je plnosť
života. Premeň tento hod na jasné znamenie tvojej
milosti, aby sme prežili radosť, že si nás prijal do
svojho domova. Ďakujeme za tvoje zasľúbenie a
za nezaslúženú milosť. Amen.
SPOLOČNÁ PIESEŇ
POZVANIE
Kaz.: Pristúpte teda s radosťou! Jedzte z tohto
chleba, pite z tohto kalicha, zvestujte a vyvyšujte
smrť Pánovu, ako to on prikázal.
(Kazateľ príjme s ostatnými kazateľmi
a pomocníkmi Večeru Pánovu. Potom vysluhujú
zboru.)

VYSLUHOVANIE
(Pred vysluhovaním chleba:) Chlieb, ktorý lámeme,
je spoločenstvom s Pánom Ježišom Kristom, ktorý
bol za nás ukrižovaný. Vezmite a jedzte z chleba
života. Ja som chlieb života. Kto prichádza ku
mne, nikdy nebude lačnieť. (J 6,5)
(Pred vysluhovaním kalicha:) Kalich, za ktorý
dobrorečíme, je spoločenstvom s Pánom Ježišom
Kristom, ktorý bol za nás ukrižovaný. Vezmite a
pite z kalicha spásy. Krv Ježiša Krista nás očisťuje
od každého hriechu. (1J 1,7b)
(Po vysluhovaní:) Pán Ježiš hovorí: Blahoslavení
hladní a smädní po spravodlivosti, lebo oni budú
nasýtení. (Mt 5,6) Teraz však choďte v pokoji
Pánovom.
PREPÚŠŤANIE
SPOLOČNÁ PIESEŇ
Kaz.: Nikto sa nemá brániť radosti a vďačnosti,
ako starší syn v podobenstve. Vypočujme si L
15,25-32: Starší syn bol na poli. Keď sa vracal a bol
už blízko domu, počul hudbu a tanec. Zavolal si
jedného zo sluhov a vyzvedal sa, čo sa deje. Sluha
odpovedal: Vrátil sa tvoj brat. Tvoj otec zabil
vykŕmené teľa, lebo sa vrátil zdravý. Starší syn sa
však nahneval a nechcel vojsť. Ale otec vyšiel
a prehováral ho. On však odpovedal otcovi: Pozri,
toľko rokov ti slúžim, nikdy som neprestúpil tvoj
príkaz, a mne si nikdy nedal ani kozliatko, aby som
sa zabavil so svojimi priateľmi. No keď prišiel

tento tvoj syn, ktorý ti premárnil tvoj majetok
s neviestkami, pre neho si zabil vykŕmené teľa. Ale
otec mu povedal: Dieťa moje, ty si stále so mnou
a všetko, čo mám, je tvoje. Ale teraz sa patrí
veseliť a radovať, lebo tento tvoj brat bol mŕtvy
a ožil, bol stratený a našiel sa.“
MODLITBA
Povstaňme k modlitbe. Milostivý Bože a Otče náš,
spoznávame, že so svojou milosťou prichádzaš aj
k našim blížnym. Svoju pomoc a lásku ponúkaš
všetkým ľuďom, aby žili slobodne a v radosti.
Chráň nás preto pred pýchou a závisťou, ktoré
bránia dopriať bratovi tvoju milosť, z ktorej sami
denne žijeme. Pripomínaj nám svojim Duchom
Svätým vždy, že nemôžeme prijímať tvoje
odpustenie, ak nie sme ochotní zmieriť sa s tými,
ktorí nás ranili alebo proti ktorým sme sa my sami
previnili. Premeň naše srdce, aby sme mohli
blížneho milovať ako seba samého. Učiň si z nás
poslov svojho pokoja, ktorí by svetu niesli
dôveryhodné svedectvo o príchode tvojej slávy.
Amen.
SPOLOČNÁ PIESEŇ
POŽEHNANIE
Choďte v pokoji, odpúšťajte si navzájom ako
aj Boh odpustil vám. Prijmite požehnanie Pánovo:
Pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, nech
zachová vaše srdce aj vaše zmysly v Kristovi
Ježišovi. Amen.

2.2.4

SVÄTÁ

VEČERA

PÁNOVA -

DÔRAZ NA

RADOSŤ

PRELÚDIUM
POZDRAV 1Te 5,16-18
SPOLOČNÁ PIESEŇ
ČÍTANIE SVÄTÝCH PÍSIEM - Ž 103 striedavo
GLORIA PATRI
MODLITBA
ZNANIEVIERY
OZNÁMENIE
SPOLOČNÁ PIESEŇ
KÁZEŇ
MEDZIHRA
POZVANIE KU STOLU PÁNOVMU
Kaz.: Ježiš Kristus hovorí: Poďte ku mne všetci,
ktorí sa namáhate a ste preťažení; ja vám dám
odpočinutie. (Mt 11,28)
Sme pozvaní ku stolu Pánovmu. Znamením chleba
a vína nám Kristus udeľuje odpustenie a spásu. Z
toho sa zo srdca radujeme.
VYZNANIE HRIECHU
Kazateľ a zbor: Bože, zmiluj sa nado mnou podľa
svojej milosti!* Pre svoje veľké milosrdenstvo zotri
moje ťažké prestúpenia!* Dôkladne zo mňa zmy
moju vinu,* očisť ma od môjho hriechu!* Veď ja
viem o svojich prestúpeniach,* svoj hriech mám
stále na mysli.* Zbav ma hriechu yzopom a budem

čistý,* umy ma a budem belší ako sneh. (Ž 51,35.9)
Kaz.: Skloňme svoju hlavu k tichej modlitbe,
v ktorej chceme každý z nás vyznávať svoje
hriechy (tichá modlitba).
Kazateľ a zbor: Daj mi počuť slová radosti
a potešenia.* Vráť mi radosť z tvojej spásy* a
podopri ma duchom poslušnosti!* Pane, otvor mi
pery a moje ústa budú zvestovať tvoju chválu. (Ž
51,10a, 14a.17)
ZASĽÚBENIE A CHVÁLA
Kaz.: Boh Otec nás vytrhol z moci tmy a preniesol
do kráľovstva svojho milovaného Syna, v ktorom
máme vykúpenie – odpustenie hriechov. Aj vás,
ktorí ste kedysi boli odcudzení a nepriateľsky
zmýšľajúci, zlo konajúci, teraz zmieril skrze smrť
jeho ľudského tela, aby vás postavil pred seba
svätých, nepoškvrnených a neobžalovateľných, ak
totiž vytrváte pevní a stáli vo viere, ak sa
neodkloníte od nádeje evanjelia, ktoré ste počuli
a ktoré sa hlása všetkému tvorstvu pod nebom.
(Kol 1,13-14.21-23a)
ABSOLÚCIA:
Kaz.: V Ježišovi Kristovi máte vykúpenie
a odpustenie hriechov.
Zbor: Aj ty máš v Ježišovi Kristovi vykúpenie
a odpustenie hriechov.

SLOVÁ USTANOVENIA
Kazateľ: Pán Ježiš v tú noc, keď bol zradený, vzal
chlieb a keď dobrorečil, lámal ho a riekol: Toto je
moje telo, ktoré je za vás. To čiňte na moju
pamiatku!
Podobne po večeri vzal aj kalich a riekol: Tento
kalich je nová zmluva v mojej krvi. To čiňte,
kedykoľvek budete piť na moju pamiatku! (1K
11,23-25) Ježiš Kristus je prítomný. Jeho Duch nás
pri tejto svätej Večeri spája s ním a aj navzájom.
Radujme sa a veseľme sa a vzdajme mu česť,
pretože nás vykúpil.
VYSLUHOVANIE
Kazateľ: Veď z jeho plnosti sme všetci prijali, a to
milosť za milosťou. Pán hovorí: Hľa, stojím pri
dverách a klopem. Ak niekto počuje môj hlas,
a otvorí dvere, vojdem k nemu a budem stolovať
s ním a on so mnou. (J 1,16; Zjav 3,20)
(Pred podávaním chleba:) Kristus zomrel za nás.
Radujte sa, pretože on je život váš!
(Pred podávaním kalicha:) Kristus nás zmieril
s Bohom. Radujte sa, lebo ste Božími deťmi!
(Pomocníci podávajú chlieb a víno mlčky. Kazateľ
a pomocníci prijmú večeru Pánovu spoločne
s posledným kolom). (Každé kolo sa uzatvára
prepúšťacím slovom a požehnaním:) Slúžte
Hospodinovi s veselím. Pán vám žehnaj. Amen.
MODLITBA

Kazateľ: Povstaňte k modlitbe:
Otče náš, ďakujeme ti zo srdca, že si nám dal vo
svojom Synovi Ježišovi Kristovi cestu vedúcu k
životu. Teraz nás napĺňaš novou radosťou, pretože
si nás znova uistil svojou láskou. Tebe chceme
slúžiť zo všetkých svojich síl. Preto ťa prosíme,
aby si nás pritiahol k sebe a nedovolil pokušeniam
a bremenám, aby nás pripravili o radosť, ktorú
máme v tebe. S dôverou sa zverujeme do tvojho
vedenia, aby sme mohli ísť spolu s tebou radostne
svojou cestou. O to ťa prosíme v mene nášho
Pána Ježiša Krista. Amen.
SPOLOČNÁ PIESEŇ
POŽEHNANIE
Kazateľ: Choďte v pokoji. Radosť Pánova buď
vašou silou. Amen.
SPOLOČNÁ PIESEŇ (napr. zo Sionských piesní
č. 598 „O chvíľu sa rozídeme“ 1. sloha; alebo č.
601 – „A tak Bohu“)

2.2.5

SVÄTÁ VEČERA PÁNOVA PRE CHORÝCH

VSTUPNÝ POZDRAV
Náš Pán Ježíš Kristus hovorí: Lebo kde sú
zhromaždení dvaja alebo traja v mojom mene, tam
som ja medzi nimi. (Mt 18,20)
SLOVÁ USTANOVENIA
Keď jedli, vzal Ježiš chlieb a dobrorečil, lámal ho
a dával učeníkom so slovami: Vezmite, jedzte, toto
je moje telo. Potom vzal kalich, poďakoval a dal im
ho so slovami: Pite z neho všetci! Lebo toto je
moja krv zmluvy, ktorá sa vylieva za mnohých na
odpustenie hriechov. Vravím vám však, že odteraz
už nebudem piť z tohto plodu viniča až do toho
dňa, keď budem s vami piť nový v kráľovstve
svojho Otca. (Mt 26,26-29)
MODLITBA
Všemohúci Bože, milostivý Otče! K tebe volajú
hladní a ty ich nasycuješ. Prosíme ťa: Nasýť náš
hlad po tvojom spasení. Nasýť nás chlebom
večného života, ktorý si daroval svetu v Ježišovi
Kristovi, tvojom milom Synovi, našom Pánovi.
Amen.
POUČENIE
Milý brat (milá sestra), pretože sa nemôžete
zúčastniť spoločnej večere Pánovej, prichádzam za
Vami v mene cirkvi. Máte vedieť a poznať, že
patríte medzi nás a že máte podiel na
požehnaniach, ktoré prijíma celý zbor. Ako

Kristov posol Vám smiem (na Vaše želanie)
priniesť a podať znamenie spásy, ktorým Kristus
pred svojou smrťou zaručil a zapečatil svojmu
ľudu odpustenie hriechov a nádej večného života.
Buďte preto uistený/á, že v tejto sviatosti dnes
Kristus prichádza k Vám. Ak sa opýtate, kto je
hodný zúčastniť sa na tomto stole milosti, potom
odpovedáme slovami Písma svätého: Hospodin je
s tými, čo majú skrúšené srdce, zachraňuje tých, čo
majú ubitého ducha. (Ž 34,19) Poďte ku mne
všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení; ja vám
dám odpočinutie. (Mt 11,28) Toho, kto príde ku
mne nevyhodím. (J 6,37)
VYZNANIE HRIECHOV
Preto vyznávame: Spravodlivý Bože, milostivý
Otče, vyznávam s ľútosťou, že som hrešil(a) proti
tebe. Buď milostivý mne hriešnemu(ej) a odpusť
mi pre Ježiša Krista, ktorý za mňa vylial svoju krv
na kríži. Aj ja chcem zo srdca odpustiť všetkým
svojim vinníkom. Zahlaď všetok môj hriech, aby
už naveky nebol spomínaný. Pane, zmiluj sa.
Amen.
Tichá modlitba (Voľná modlitba chorého).
Amen.
ABSOLÚCIA
Počujme potešenie evanjelia: Verná je to reč
a hodná plného prijatia, že Kristus Ježiš prišiel na
svet spasiť hriešnikov. (1Tm 1,15)
V mene Ježiša Krista je nám odpustené.

Milý brat (milá sestra) ... (meno), túto radostnú
zvesť Vám môžem ako služobník cirkvi a na
príkaz Pána Ježiša Krista zvestovať a spečatiť
svätou večerou Pánovou.
VYSLUHOVANIE
Ježiš Kristus hovorí: Ja som ten chlieb života; kto
prichádza ku mne, nikdy nebude lačnieť. Ježiš
Kristus hovorí: Ak niekto žízni, nech príde ku mne
a pije! Kto verí vo mňa, nebude nikdy žízniť.
ĎAKOVANIE
(Voľná modlitba za chorého alebo nasledujúca modlitba).
Pane, Bože náš, ty si v tejto chvíli medzi nami
a posilňuješ nás svojím slovom a svojím svätým
hodom. Zostávaj s nami. Zažeň temnoty, ktoré sa
kladú okolo nás a chcú nás zdeptať. Pomôž nám,
aby sme boli vďační a trpezliví. Chceme ťa
nasledovať a ochotne niesť Kristov kríž. Prosíme
ťa za smutných a trpiacich. Posilni ich svojou
láskou. Zotri každú slzu z ich očí a doveď ich tam,
kde už nebude smrť ani trápenie, nárek a bolesť.
Príď, Pane Ježišu a učiň všetko nové. Amen.
MODLITBA PÁNOVA.
POŽEHNANIE
A sám Boh pokoja nech vás celých posvätí, a pri
príchode nášho Pána Ježiša Krista nech zachová
vášho neporušeného ducha, dušu i telo bez úhony.
Verný je ten, ktorý vás povoláva - on to aj učiní.
(1Te 5,23-24)

(Pozn.: Kazateľ má vopred oznámiť svoju
návštevu chorému, aby sa chorý mohol vnútorne
pripraviť. Podľa možnosti sa majú zúčastniť na
Večeri Pánovej tiež členovia rodiny, poprípade aj
zástupca zboru. Podľa stavu chorého možno pred
vysluhovaním a po ňom zaspievať pieseň. Ak to
nie je možné, možno prečítať ako úvod text
niektorej piesne k Večeri Pánovej).

