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Niesť kríž
Čítanie pašiových príbehov
≽
≽ Organové prelúdium
≽
≽ Privítanie

Farár: Vitajte na bohoslužbách. Dnes sa započúvame do pašiových príbehov, ktoré sa
čítajú na Veľký piatok. Nech Pán požehnaná tento čas.

≽
≽ Introit
Farár:
Zbor:
Farár:
Zbor:

Neopúšťaj ma, Hospodine,
Bože môj, nevzďaľuj sa odo mňa!
Obráť sa ku mne a zmiluj sa nado mnou.
Neopúšťaj ma, Hospodine, Bože môj, nevzďaľuj sa odo mňa!

(Ž 38,22)
(Ž 25,16)

≽
≽ Pieseň č. 95, v. 1
≽
≽ Antifóna

Farár: Kristus sám na vlastnom tele vyniesol naše hriechy na drevo,
Zbor: aby sme odumreli hriechom a žili pre spravodlivosť.

(1Pt 2,24)

≽
≽ Kolekta

Farár: Trpiaci Boží Baránok, ďakujeme Ti pokorne,
že si nás vykúpil svojou krvou, smrťou a nevinným umučením.
Zmiluj sa nad nami pre svoju obeť na kríži,
omilosti svoj ľud, odpusť nám viny a neprávosti.
Daj, nech Tvoj kríž je nám útechou v biede a úzkosti života,
jedinou záchranou a nádejou v poslednej chvíli.
Posväť nás, aby sme verne vytrvali pri Tebe,
nikdy Ťa nezradili a pre Tvoje sväté zásluhy
s Tebou prebývali na veky vekov. Amen.

≽
≽ Apoštolský pozdrav

Farár: Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, a od Pána Ježiša Krista.
(2Kor 1,2)

≽
≽ Výzva

Farár: Milé sestry a milí bratia. Vypočujme si dokončenie histórie utrpenia a smrti
nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista, ako nám ju podávajú evanjeliá.

Text: Vojaci sa vysmievajú Ježišovi (Mt 27,27-30)
Text: Ježiš odsúdený na smrť (Jn 19,4-11)

≽
≽ Pieseň č. 95, v. 2
Text: Pilát si umýva ruky (Jn 19,12-16; Mt 27,24-26)
Text: Cesta na Golgotu (Mk 15,20; Lk 23,26-32)

≽
≽ Pieseň č. 95, v. 3
Text: Ukrižovali Ho medzi zločincami (Mt 27,33-34; Jn 19,18)
Text: Kristus na kríži (Mk 15,25; Jn 19,19-24; Mt 27,36)

≽
≽ Pieseň č. 95, v. 4
Text: Na výsmech odpovedá láskou (Mt 27,39-43; Lk 23,34)
Text: Matku zveruje Jánovi (Mt 27,44; Lk 23,39-43)
Text: Smrteľná úzkosť (Mt 27,45-46)
Text: Dokonané (Mt 27,47-49; Jn 19,30) /chvíľa ticha, modlitba/

≽
≽ Pieseň č. 376, v. 1
Text: Znamenia zlomu vekov (Mt 27,51-54; Lk 23,47-48)
Text: Ježišov pohreb (Jn 19,31-42; Mt 27,60-61; Lk 23,56)

≽
≽ Pieseň č. 376, v. 2-3
≽
≽ Kázeň – Mt 10,38-39
≽
≽ Spoločné modlitby a modlitba Pánova
≽
≽ Oznamy
≽
≽ Požehnanie - (Tit 2,11-13)

≽
≽ Pieseň č. 376, v. 4

KÁZŇOVÝ TEXT: Mt 10,38-39
38 Kto neberie na seba svoj
kríž a nenasleduje ma, nie je
ma hoden. 39 Kto nájde svoj
život, stratí ho, a kto stratí
svoj život pre mňa, nájde ho.

