Služby Božie v Hronseku

13. 6. 2020

o 10,00h

SOLI DEO GLORIA



Prelúdium – F. W. Zachau: Prelúdium a fúga C dur – Tomáš Škraban



Privítanie – Anna Jakušová, ev. farárka CZ Hronsek (krátka história CZ)



Pieseň spev. zboru Hosana – Ó, chvíľa preutešená



Predspev – Tvoj ľud – Ján Hroboň, biskup ZD



Konfiteor – Slávka Koštialová, ev. farárka CZ Banská Bystrica

Liturg: Bratia a sestry, skloňme sa pred Hospodinom, načúvajme Jeho vôli,
nazrime do zrkadla Jeho zákona ako nám ho vyjavil v 10 Božích prikázaniach, ktoré
budeme teraz spolu odriekať:
Zbor:
Ja som Hospodin tvoj Boh:
1.Nebudeš mať iných bohov okrem mňa!
2.Nebudeš brať meno Božie nadarmo!
3.Pamätaj, že máš sviatočný deň svätiť!
4.Cti si otca i matku, aby si dlho žil na zemi!
5.Nezabiješ!
6.Nescudzoložíš!
7.Nepokradneš!
8.Nevypovieš krivé svedectvo proti svojmu blížnemu!
9.Nepožiadaš dom svojho blížneho!
10.Nepožiadaš ani jeho manželku(a) ani nič, čo je jeho!
Liturg: Zvesť zákona nás usvedčuje, že svojou neposlušnosťou často porušujeme
Božiu vôľu, keď prestupujeme tieto prikázania. Preto vyznajme pokorne:

Zbor: Bože milostivý, priznávam, že som sa proti Tvojim prikázaniam previnil(a)
myšlienkami, slovami a skutkami. Konal(a) som čo je zlé a zanedbal(a), čo je dobré.
Úprimne to ľutujem a prosím, zmiluj sa nado mnou. Daj mi silu, aby som
odolával(a) zlu. Nech som hodnejší(ia) toho obrazu, na ktorý si ma stvoril. Pomáhaj
mi k tomu Otče dobrý.
Liturg: Nebeský Otec, ktorý skúma ľudské srdcia, počuje naše prosby a podľa
svojho sľubu sa zmiluje nad tými, ktorí sa úprimne kajajú. Nech sa tak stane. Amen.

Pieseň č. 373

2. Ako slnko každý deň dáva svetlo z neba, keďže svetla si prameň, tak aj my od
Teba
3. novú milosť čakáme s každým novým ránom, že ju zošleš, veríme, veď si
mocným Pánom.
4. Chráň nás, vrchnosť, rodiny, manželstvo i dietky, splň, ó Bože jediný, vrúcne
prosby všetky.
5. Biedu, vojnu, nemoc, hlad, oheň, hanbu svetskú zažeň, slabým pomáhaj pre
lásku otcovskú.
6. Do Tvojej sa milosti porúčame, Pane, prijmi nás do radosti, keď raz dokonáme.
7. Tam Ťa, Pane Ježiši, s Otcom, Duchom Svätým budeme v Tvojej ríši chváliť až
na veky.

Sláva, pozdrav – Peter Kevický, ev. farár CZ Poniky

Kolekta – Daniel Duraj, ev. farár CZ Horná Mičiná
Milostivý a dobrotivý Otče, oslavujeme Ťa radostne, /
že si nám býval príbytkom od pokolenia až do pokolenia. //
Ďakujeme Ti, že si aj náš národ povolal do svojej služby /
a obdaril ho k tomu svojimi hrivnami. //
Prosíme Ťa, ochraňuj ho i naďalej, / buď mu stále Hradom prepevným, //
aby žil v jednote ducha vo zväzku pokoja /
a maj nás i našu drahú vlasť stále vo svojej ochrane. //
Spravuj všetky naše vrchnosti Duchom svojím Svätým, /
aby zlo odstraňovali a dobro a pokoj napomáhali. //
Za to za všetko nech je Tvoje sväté meno ustavične chválené a zvelebované, /
teraz v tejto našej zemskej vlasti a raz v Tvojej nebeskej ríši. //



Starozmluvný text – Ezdráš 1, 1-6 – Daniel Koštial, ev. farár CZ Banská Bystrica
1 V prvom roku perzského kráľa Kýra, aby sa splnilo slovo Hospodina, vyslovené
Jeremiášovými ústami, Hospodin vzbudil ducha perzského kráľa Kýra a on dal v
celom svojom kráľovstve vyhlásiť — a to aj písomne — toto: 2 „Takto hovorí
perzský kráľ Kýros: ‚Hospodin, Boh nebies, mi dal všetky kráľovstvá zeme a on
ma poveril, aby som mu postavil dom v Jeruzaleme, ktorý je v Judsku. 3 Kto
spomedzi vás patrí k jeho ľudu, nech je jeho Boh s ním, nech sa vydá do
Jeruzalema, ktorý je v Judsku, a nech buduje dom Hospodina, Boha Izraela; to je
ten Boh, ktorý je v Jeruzaleme. 4 Každého, kto zostal na ktoromkoľvek mieste,
kde býva ako cudzinec, nech podporia miestni obyvatelia striebrom, zlatom,
majetkom a dobytkom spolu s dobrovoľnými darmi na Boží dom, ktorý je v
Jeruzaleme!‘“ 5 A tak sa vybrali rodoví náčelníci Júdu a Benjamína, kňazi a leviti
a vôbec každý, v kom Boh vzbudil svojho ducha, aby šiel a staval Hospodinov
dom, ktorý bol v Jeruzaleme. 6 Všetci navôkol ich podporili striebornými
nádobami, zlatom, majetkom, dobytkom a drahocennosťami, okrem všetkého,
čo darovali dobrovoľne.

Novozmluvný text 2Kor. 5, 1-5 – Branislav Kováč, ev. farár CZ Zvolenská Slatina
1 Vieme totiž, že keď bude stan nášho pozemského života strhnutý, máme
príbytok od Boha, nie rukou zhotovený večný dom v nebesiach. 2 Preto v tomto
stane vzdycháme a túžime, aby sme boli zaodetí naším príbytkom z neba, 3 a
hoci tamten bude z nás vzatý, nebudeme nahí. 4 Veď kým sme v tomto stane,
vzdycháme pod ťarchou, a preto nechceme byť z neho zoblečení, ale zaodetí
tým nebeským, aby tak život pohltil to, čo je smrteľné. 5 Ten však, ktorý nás
práve na to uspôsobil, je Boh, ktorý nám dal Ducha ako závdavok.


Pieseň č. 652

2. Skúšky všetky, pokúšania, hriechy a bremená bied, nesme pred tvár svojho
Pána s vrúcim vzdychom modlitieb! Kde sa nájde v sveta časti priateľ rovný
Pánovi? Len Pán pozná naše strasti a pomôcť je hotový!
3. Keď sme slabí, preťažení pod bremenom starostí, Ježiš vždy je verne s nami,
vzývajme Ho v úzkosti! Keď priatelia opustia nás a niet v svete blízkeho,
modlime sa! Veď v každý čas máme pomoc u Neho!

Evanjelium J 14, 1-6 – Jozef Pacek, ev. farár CZ Kremnica
1 „Nech sa vám srdce neznepokojuje! Verte v Boha, verte aj vo mňa! 2 V dome
môjho Otca je mnoho príbytkov. Keby to tak nebolo, bol by som vám azda
povedal, že vám idem pripraviť miesto? 3 Keď odídem a pripravím vám miesto,
zasa prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja. 4 A cestu,
kam idem, poznáte.“ 5 Tomáš mu povedal: „Pane, nevieme, kam ideš. Ako
môžeme poznať cestu?“ 6 Ježiš mu povedal: „Ja som cesta, pravda i život. Nik
neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa.

Viera všeobecná kresťanská – Jozef Pacek, ev. farár CZ Kremnica


Podľa Božej mapy - Roman Dovala a dievčatá – ev. farár CZ Badín



Spomienka na A. Sládkoviča – Daniela Hroncová Faklová



Pieseň č. 662








Kázeň – Ján Hroboň, biskup ZD
Báseň – Jozef Pacek, ev. farár CZ Kremnica
Pieseň – Krásna si moja otčina
Modlitby – Kristína Dovalová, Slávka Koštialová, ev. farárka CZ Banská Bystrica
Pieseň – Otče náš


Antifóna č. 59 – Branislav Kováč, ev. farár CZ Zvolenská Slatina
Kňaz: Ježiš Kristus je cesta i pravda i život.
Zbor: Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze Neho.


Kolekta – Ján Jakuš, ev. farár CZ Slovenská Ľupča

Svätý Pane Bože, ktorý si nás nehodných prijal za svojich v Ježišovi Kristovi, /
aby sme Jeho nasledovali a Teba svojím životom oslavovali. //
Daj nám k tomu do sŕdc vieru, pokoru a bázeň, /
aby sme nezabúdali, že sme tu hostia len prechodne bývajúci. //
Chceme byť pripravení na cestu do Tvojho kráľovstva tak, aby sme vedeli
prekonať aj odlúčenosť a samotu /
v dôvere, že nás vyvedieš z neistoty a premeníš náš zármutok na radosť u Teba
na veky vekov. //


Áronovské požehnanie – Ján Hroboň, biskup ZD



Pieseň č. 644

2. Srdce, dušu dávam Tebe, telo svoje tiež, prichystal si slávne nebe, veď ma
miluješ, veď ma miluješ.
3. Teba cítim, Teba vidím, Teba počujem Tvojou láskou vždy sa sýtim, že som
tvoj to viem, Tvoja som to viem.
4. Tvoja láska svieti, hreje v zlý i dobrý čas, nech Ti pieseň vďaky zneje tisíc, tisíc
ráz, tisíc, tisíc ráz.


Postlúdium - F. W. Zachau: Prelúdium a fúga G dur – Tomáš Škraban

Účinkujú:
Ján Hroboň, biskup Západného dištriktu ECAV
Anna Jakušová, ev. a. v. farárka CZ Hronsek
Slávka Koštialová, ev. a. v. farárka CZ Banská Bystrica
Daniel Koštial, ev. a. v. farár CZ Banská Bystrica
Peter Kevický, ev. a. v. farár CZ Poniky
Daniel Duraj, ev. a. v. farár CZ Horná Mičiná
Jozef Pacek, ev. a. v. farár CZ Kremica
Roman Dovala, ev. a. v. farár CZ Badín
Branislav Kováč, ev. a. v. farár CZ Zvolenská Slatina
Ján Jakuš, ev. a. v. farár CZ Slovenská Ľupča
Ondrej Baranec, študent EBF UK Bratislava
Kristína Dovalová
Klára Dovalová
Martin Žilinčík
a
Daniela Hroncová Faklová
Spevokol Hosana CZ Hronsek

