
Evanjelická cirkev augsburského vyznania
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SLÁVNOSTNÉ
SLUŽBY
BOŽIE
pri príležitosti inštalácie

generálneho biskupa
IVANA EĽKA,

biskupa Západného dištriktu
JÁNA HROBOŇA

a úvodu do funkcie generálneho dozorcu
JÁNA BROZMANA

Buď Tvoja milosť nad nami,
ó Hospodine,

ako my na Teba očakávame!

Žalm 33, 22

Zvolen, Evanjelický kostol Svätej Trojice,
2. marec 2019



1. Úvodná hudba – Felix Mendelssohn Bartholdy – Prelúdium C dur
 – Sprievod vchádza (zhromaždenie stojí)
 – počas celej slávnosti organuje Janko Siroma

2. Spevokol – Haleluja, celý vesmír spieva (zhromaždenie sedí)
1. Haleluja, celý vesmír spieva: Boh je mocný, veľký, slávny Pán!
  Rieky tlieskajú rukami, zvonia zvonkohry dažďa,
  krásou chváli ho stvorenie, jemu znie pieseň každá.
  Haleluja, Boh je slávny Kráľ!
 2. Haleluja, celý vesmír spieva: Boh je mocný, veľký, slávny Pán!
  Klenba oblohy, s hviezdami, kvetmi posiata tráva,
  zem aj nebesia volajú: Sláva buď Bohu, sláva!
  Haleluja, Boh je slávny Kráľ!

   Text: Jana Nagajová, Hudba: Ewald Danel 

3. Duša moja chváli Hospodina (zhromaždenie sedí)
1. Duša moja chváli Hospodina. Na jeho sa milosť rozpomína.
 Haleluja! Chváliť chcem svojho Boha deň čo deň.
 Žalmy budem spievať, dokiaľ žijem.
2. Nechcem nikdy dúfať v mocných zeme, zmení sa ich sláva v pohanenie,
 pominie sa sila ich, zhasne náhle žitia dych
 a s ním veľa túžob nesplnených.
3. Šťastný je, kto nádej v Bohu skladá, u neho kto stále pomoc hľadá.
 Vytrhne ho zo zlého ruka Tvorcu mocného, lebo večne trvá milosť jeho.
4. Raduj sa, ó, Sion, Boh je Kráľom! Vládne večne v svetle neskonalom.
 Na nebi aj na zemi chváľte Pána, spasení,
 vzývajte ho v každom pokolení!
	 Žalm	146

Text: Vladimír Betina, Hudba: Ján Rosa

4. Privítanie (zhromaždenie sedí)
 – biskup Východného dištriktu Slavomír Sabol

5. Predspev – Najsvätejší (zhromaždenie stojí) 
 Zbor: Bože všemohúci, pre Syna svojho jednorodeného,
 Jezu Krista láskavého, zošli nám Ducha Svätého,
 ktorý by aj naše srdcia sám ohňom zapálil
 a pri rozličnosti jazykov všetky národy v jednotu viery zhromaždil.
 Haleluja, sláva Bohu! Haleluja, sláva Bohu! 

6.	 Konfiteor	(zhromaždenie stojí)
	 	 Kňaz:	Skloňme	sa	pred	Hospodinom	a	vyznajme	spoločne:



 Zbor: Bože milostivý, priznávam, že som sa 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.

	 Kňaz:	Otec	nebeský,	ktorý	skúma	ľudské	srdcia,	počuje	naše	prosby	
a	podľa	svojho	sľubu	sa	zmiluje	nad	tými,	ktorí	sa	úprimne	kajajú.	Nech	
sa	tak	stane.	Amen.

7.	 Spevokol	–	Zmiluj	sa,	Bože (zhromaždenie sedí)
1. Zmiluj sa, Bože, zmiluj nad nami, vo svojej láske zostávaj s nami.
2. Zmiluj sa, zmiluj, Ježišu, Pane, nech tvoja vôľa pri nás sa stane.
3. Zmiluj sa, zmiluj, ó, Duchu Svätý, do srdca nášho nádej nech svieti.
4. Dúfame v teba, Boh Trojjediný, zmiluj sa, zmiluj, zhlaď naše viny.

Text:	J.	A.	Komenský,	prebásnila	Jana	Nagajová,
Hudba:	Amsterdamský	kancionál	1659

8. Sláva (zhromaždenie stojí) – senior MYS Miroslav Hvožďara
	 	 Kňaz:	Sláva,	na	výsostiach,	Pánu	Bohu.
  Zbor: A na zemi pokoj ľuďom, dobrej vôle. Amen. 

9. Pozdrav (zhromaždenie stojí)
	 	 Kňaz:	Pán	Boh,	buď	s	vami.
  Zbor: I s Duchom Tvojím.

10. Kolekta (zhromaždenie sedí) – zvolenský zborový farár Ján Mojzsis
	 	 Kňaz:	Pánu	Bohu	nášmu	v	duchu	a	v	pravde	pomodlíme	sa...
  Zbor: Amen, amen, amen.

11.	 Žalm	97 (zhromaždenie stojí)
 – Igor Mišina, emeritný biskup Východného dištriktu

	 Liturg:	Hospodin	je	Kráľom!	Plesaj,	zem,	nech	sa	radujú	mnohé	ostrovy!	
Oblak	a	mrákava	je	vôkol	Neho;	právo	a	spravodlivosť	sú	základmi	Jeho	
trónu.	Oheň	Ho	predchádza	a	vôkol	spaľuje	Jeho	protivníkov.	Jeho	blesky	
osvecujú	svet;	vidí	to	a	chveje	sa	zem.	Vrchy	sa	topia	pred	Hospodinom	
sťa	vosk,	pred	Pánom	celej	zeme.	Nebesá	Jeho	spravodlivosť	hlásajú	
a	Jeho	slávu	vidia	všetky	národy.	Všetci	sa	zahanbia,	čo	slúžia	modlám	
a	chvastajú	sa	ničomnými	bôžikmi;	klaňať	sa	Mu	budú	všetci	bohovia.	
Sion	to	počuje	a	zaraduje	sa,	a	zajasajú	dcéry	Júdu	pre	Tvoje	súdy,	
Hospodine.	Lebo	Ty,	Hospodine,	najvyšší	si	nad	celou	zemou;	neskonale	
vyvýšený	nad	všetkých	bohov.	Milovníci	Hospodina,	nenáviďte	zlé;	On	
chráni	duše	svojich	zbožných	a	vytrhuje	ich	z	ruky	bezbožníkov.	Zažiari	



svetlo	spravodlivému	a	radosť	tým,	čo	sú	úprimného	srdca.	Spravodliví,	
radujte	sa	v	Hospodinovi,	vzdajte	vďaku	Jeho	svätému	menu!

 Zbor: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku i teraz 
i vždycky i naveky vekov. Amen.

12.	 Pieseň	č.	366 (zhromaždenie sedí)
1. Vznesme srdcia k výšinám, chváľme zvučne Hospodina;
 nech duch v Jeho lásky chrám k letu krídla rozopína.
 Jeho Cherub velebí i hviezd množstvo na nebi!
2. Skloň sa, Pane, v láske k nám, udeľ svojho požehnania,
 z výšin vznes sa v srdca chrám, a buď s nami do skonania.
 V Teba, Pane, dúfame. V Tebe nádej skladáme!
3. Nepočítaj našich vín pre milosť a pravdu svoju,
 láskavý si Hospodin, vzývame tú milosť Tvoju.
 Zostaň s nami v každý čas, v prosbách našich vyslyš nás!

Melódia:	Chvála	Tebe,	Bože	náš

13.	 Evanjelium	podľa	Jána	21,	15-17 (zhromaždenie stojí)
 – petržalská zborová farárka Eva Kolesárová

	 Riekol	Ježiš	Šimonovi	Petrovi:	Šimon,	syn	Jonášov,	miluješ	ma	väčšmi	ako	
títo?	Odpovedal	Mu:	Áno,	Pane,	Ty	vieš,	že	Ťa	milujem.	Riekol	mu	(Ježiš):	
Pas	mojich	baránkov!	Po	druhý	raz	spýtal	sa	ho	zase:	Šimon,	syn	Jonášov,	
či	ma	miluješ?	A	on	Mu	odpovedal:	Áno,	Pane,	Ty	vieš,	že	Ťa	milujem.	
Riekol	mu:	Pas	moje	ovečky!	Aj	po	tretí	raz	sa	ho	spýtal:	Šimon,	syn	
Jonášov,	či	ma	miluješ?	Peter	sa	zarmútil,	že	sa	ho	po	tretí	raz	spýtal:	Či	
ma	miluješ?	a	odpovedal	Mu:	Pane,	Ty	vieš	všetko;	Ty	vieš,	že	Ťa	milujem.	
Riekol	mu	Ježiš:	Pas	moje	ovečky!

14.	Pieseň	č.	628 (zhromaždenie sedí) 
 1. Nebeský Bože, Tvorca všehomíra, v ústrety Tebe pieseň nesie sa,
  tisíce svetov Tvoja ruka zdvihla, na Tvoje slovo vznikli nebesá.
  Pred Tvojím trónom, Bože, za plesám, si mocný Boh, si lásky Pán.
  Celý svet múdro riadiš, Bože, sám, si Otec náš a slávy Kráľ.
 2. Aj ku mne skláňaš svetlo svojich očí, aj na mňa kladieš milostivú dlaň,
  som ako kvet, čo k slnku hlávku točí či tichých vôd si žiadajúca laň.
  Pred Tvojím trónom, Bože, za plesám, si mocný Boh, si lásky Pán.
  Celý svet múdro riadiš, Bože, sám, si Otec náš a slávy Kráľ.
 3. Ty si náš Tvorca, my sme Tvoje deti, tú milosť nikdy nik nevezme nám.
  Nad celou zemou Tvoja láska svieti, s nádejou dvíham dlane k výšinám.
  Pred Tvojím trónom, Bože, zaplesám, si mocný Boh, si lásky Pán.
  Celý svet múdro riadiš, Bože, sám, si Otec náš a slávy Kráľ.



15. Inštalácia 
  Príhovor (zhromaždenie sedí) – emeritný generálny biskup Július Filo 
  Vyznanie viery (zhromaždenie stojí)

  Apostolikum	vyznávajú	inštalovaní	spolu	s	celým	zhromaždením:
 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.

  Organová hudba
  Vstup moderátora – biskupský tajomník VD Peter Mihoč 
 	 Otázky	pre	generálneho	biskupa	Ivana	Eľka (zhromaždenie sedí)
  – biskup VD Slavomír Sabol

	 	 Sľub	
  Uvedenie do úradu

  Vstup moderátora
  Otázky	pre	biskupa	Západného	dištriktu	Jána	Hroboňa
  (zhromaždenie sedí) – generálny biskup Ivan Eľko

	 	 Sľub	
  Uvedenie do úradu

  Vstup moderátora
 Požehnanie	inštalovaných	biskupov	asistentmi	a	prítomnými	

biskupmi, vrátane emeritných

16. Modlitba nových biskupov (zhromaždenie sedí)

17.	 Spevokol	–	Veľký	Boh (zhromaždenie sedí)
 1. Veľký Boh sám v rukách drží svet, veľký Boh i vtáctva riadi let,
  veľký Boh v šat krásy odial kvet, On slávny Boh je môj.
 2. Veľký Boh sám na počiatku stál, stvoril hviezdy, slnko, morský val,
  do sŕdc našich Ducha svojho dal a On je Boh môj sám.
  Jeho slovom len zrodil sa vesmír, On je výšin a priepastí Pán.
  Svety ramenom večnosti objíma môj slávny veľký Boh.
 3. Veľký Boh nám všetkým chce byť Kráľ. Svojho Syna z lásky svetu dal,
  by nám zo sŕdc zaznel hymnus chvál: On náš je slávny Boh.



  Jeho slovom len zrodil sa vesmír, On je výšin a priepastí Pán.
  Svety ramenom večnosti objíma náš slávny veľký Boh.
  Jeho slovom len zrodil sa vesmír, On je výšin a priepastí Pán.
  Svety ramenom večnosti objíma, náš Boh je On,
  Boh je On, Boh, náš Boh je	On.

Text:	Audrey	Mieir,	prel.	V.	Betina,	Hudba:	Audrey	Mieir	

 Vstup moderátora  

18. Uvádzanie generálneho dozorcu (zhromaždenie sedí)
 – biskup VD Slavomír Sabol

	 Otázky
 Uvedenie do úradu

19.	 Spevokol	–	Ty	si,	Pane,	mojou	piesňou	(zhromaždenie sedí)
  Ty si, Pane, mojou piesňou, nádejou a radosťou. Žiaľ a smútok môjho 

srdca liečiš svojou milosťou. Ty si všímaš môj hlas, Pane, preto spievať 
neprestanem o tom, čím si pre mňa ty, prameň lásky bohatý.

Text:	Jana	Nagajová,	Hudba:	Johann	Sebastian	Bach

20. Modlitba za nových biskupov a generálneho dozorcu (zhromaždenie sedí)
 – osobný tajomník generálneho biskupa Boris Mišina

21.	 Spevokol	–	Otče	nás (zhromaždenie sedí)
 1. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa tvoje slávne meno skrze nás, 

príď, Pane, tvoje kráľovstvo i k nám a tvoja vôľa vo všetkom sa staň.
 2. Daruj nám dnes i zajtra nový chlieb, odpusť nám viny, uč nás iným odpustiť.
  Ty našu dušu v pokušení chráň, zbav moci zlého, amen, tak sa staň.

Text: Jana Nagajová, Hudba: Ewald Danel

22.	Confirma	Deus (zhromaždenie stojí) – emeritný generálny biskup Július Filo
	 Kňaz:	Potvrď,	ó	Bože	Otče,	čo	si	pri	nás	vykonal,		 	
 Zbor: z chrámu svojho nad Jeruzalemom.
	 Kňaz:	Potvrď,	ó	Bože	Synu,	čo	si	pri	nás	vykonal		 	
 Zbor: z chrámu svojho nad Jeruzalemom.
	 Kňaz:	Potvrď,	ó	Bože	Duchu	Svätý,	čo	si	pri	nás	vykonal,	
 Zbor: z chrámu svojho nad Jeruzalemom.
	 Kňaz:	Sláva	Otcu	i	Synu	i	Duchu	Svätému!		 	
 Zbor: Ako bola na počiatku i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

23. Pozdravy (zhromaždenie sedí)
– Reverend Peter Rogness, farár Bratislavského medzinárodného zboru 

a emeritný biskup



– Dr. Friederike Spengler, regionálna biskupka partnerskej Evanjelickej 
cirkvi v strednom Nemecku

– Reverend Dušan Tóth – Kanada, za zahraničných Slovákov

24.	Spevokol	–	Ak	sa	namáhaš	sám	stavať	dom (zhromaždenie sedí)
	 1.	 Ak sa namáhaš sám stavať dom, bude márne snaženie tvoje,
  mieniš ustrážiť sám pokoj v ňom? Svojou silou nevyhráš boje.
  Pán môj je skala a štít, bezpečný úkryt jediný,
  nádej, čo pre ňu mám žiť a Radca predivný!
 2. Ja tiež nevládzem sám stavať dom, ale Pán ho postaví pevný,
  dokiaľ na stráži stáť bude On, som bez bázne, lebo je verný!
  Pán môj je skala a štít, bezpečný úkryt jediný,
  nádej, čo pre ňu mám žiť a Radca predivný!
 3. Bože, uznávam moc tvojich rúk, tvojej lásky nesmiernu silu,
  preto musím sa len privinúť k srdcu tvojmu na každú chvíľu.
  Pán môj je skala a štít, bezpečný úkryt jediný,
  nádej, čo pre	ňu	mám	žiť	a	Radca	predivný!

Text:	David	G.	Wilson,	prel.	Jana	Nagajová,	Hudba:	David	G.	Wilson

25. Pozdravy (zhromaždenie sedí) 
 – Rímskokatolícky biskup Jozef Haľko – za ekuménu
 – biskup Slavomír Sabol – za Evanjelickú cirkev a. v. na Slovensku
 – Ján Juran – za Ministerstvo kultúry a štátnu správu

26.	Spevokol	–	Poďte	verní	spievať	chorál (zhromaždenie sedí)
 1. Poďte verní spievať chorál, nech sa trasie obloha, 
  že je veľká milosť Jeho, láska Jeho premnohá.
  Chváľte Boha, Jeho Syna, nech sa všetko ozýva, nech sa všetko ozýva!
 2. Prv než zdvihla hory veľké, rozmerala oceán,
  láska večná predurčila, aby zomrel žitia Pán.
  Na Golgote za nás všetkých hroznou smrťou zomrel sám,
  hroznou smrťou zomrel sám.
 3. Pánu zvučne prespevujte, znejte všetky nástroje.
  Divy Jeho ohlasujte, nech sa ľudstvo raduje!
  Baránok že v obeť daný, vstal a večne kraľuje! Vstal a večne kraľuje!

Text:	z	češtiny	J.	Nagajová,	Hudba:	G.	Hartloss	

27. Príhovor nových biskupov (zhromaždenie sedí)

28.	Pieseň	355 (zhromaždenie sedí)
	 1. Oslavuj Pána, veď celý svet spravuje slávne, na orlích krídlach Ťa nesie,
  ochraňuje verne. Až doposiaľ mnoho dobrého ti dal, či si to necítil zjavne? 



29. Antifóna 63 (zhromaždenie stojí) – biskup VD Slavomír Sabol
	 	 Kňaz:	Posväť	nás,	Pane,	aby	sme	všetci	jedno	boli.
  Zbor: Aby svet uveril, že Ťa Otec poslal.
30. Kolekta	(spievaný	Otčenáš)	(zhromaždenie sedí) – biskup ZD Ján Hroboň
  Zbor: Amen.
31.	 Áronovské	požehnanie (zhromaždenie stojí) – generálny biskup Ivan Eľko
	 	 Kňaz:	Pán	Boh,	požehnaj	a	ochraňuj	vás.
	 	 Pán	Boh	rozjasní	svoju	tvár	nad	vami	a	buď	vám	milostivý.
	 	 Pán	Boh	obráť	k	vám	svoj	obličaj	a	daj	vám	svoj	časný	i	večný	pokoj.
  Zbor: Amen, amen, amen. 
32.	Pieseň	č.	263 (zhromaždenie stojí)
 1. Hrad prepevný je Pán Boh náš, zbroj výborná i sila,
  z každej núdze vytrhne nás, ak by nás zachvátila,
  veď starý nepriateľ zničiť by nás chcel,
  veľká moc a klam strašná jeho je zbraň, v svete nemá rovného.
 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!
33.	Ukončenie	slávnosti	s	podaním	rúk – biskup ZD Ján Hroboň
34.	Postlúdium
 Účinkujúce spevokoly:
	 	 Evanjelický	cirkevný	zbor	Bratislava	Dúbravka
	 	 Evanjelický	cirkevný	zbor	Hanušovce	nad	Topľou
	 	 Evanjelický	cirkevný	zbor	Martin
	 	 Evanjelický	cirkevný	zbor	Nitra
	 	 Evanjelický	cirkevný	zbor	Diakovce
	 	 Speváci	z	Celoslovenského	ekumenického	speváckeho	zboru
	 	 Komorný	súbor
 Dirigent: Ewald Danel


