
Program na Nedeľu podľa Tranovského 10.2.2019 Vlachovo 

– brat kantor Lukáš Hajdúk 
 

1. Privítanie – oboznámenie s programom 

 

2. Predspev – Kňaz: Ó, Ježíši, Zbor: pro své narození. Rač nám všech 

hříchú dáti odpuštění. Přimluviž se k Otci za nás. A Ducha pravdy pošli 

na nás. Abychom i v tuto chvíli. Věrně Tebe ctili. Těšíce se tvé milosti. 

Potom též  přišli. Před tvář Božské velebnosti. Hallelujah, Hallelujah! 

Hallelujah, Hallelujah! 

 

3. Pieseň 31: 1. Veselte se, věříci, Poněvadž jiš přišel Ten národú 

žadoucí A světa Spasitel, Ačkolvěk v sprostnosti, Však ne bez Božské 

moci, Tak že múže přemoci  I kníže temnosti. 

2. Vstoupil jest na oslátku Do svatého města, Které stálo v prostředku 

Širokého světa, Co skrz to chtěl učit? To, že prostředník bude Všech 

postavených  v bíďe, Jichž ďábel chtěl mučit. 

3. Králú zemských hodnosti Není žádostivý, Neboť na vysokosti Má 

království slávy, Ukrývati zde chtěl Svou Božskou moc i slávu, Pokudby 

hada hlavu Naskrze nepotřel. 

4. Vyvýšené vrchnosti, Přijmte toho Krále A služte v poddanosti I vy 

Jemu stále. Neb kdo Ho zlehčuje, Mysle o sobě  mnoho, On časem 

jistým toho V peklo uvrhuje. 

5. Vy, postavení v psotě Pro tvrdý tento čas, Kteří pozdvihujete Přečasto 

s pláčem hlas, Potěšte své srdce A zpívejte vesele, Vítajíc toho Krále, 

Budeť vám za otce. 

6. Již se skoro ukáže V slávě své a moci A tak sejme s vás kříže, Slzy 

setře z očí. On pomáhat umí, Kto se k Němu utíká: Nechť ho tvé srdce 

čeká, Již jest přede dveřmi. 

 

4. Sláva (Glória)  - Kňaz: „Sláva buď na výsostech Pánu Bohu“  

odpoveď veriacich: „a na zemi pokoj lidem dobré vúle, amen“ 

 

5. Salutatio (pozdrav) –  Kňaz: „Pán Búh budiž s vámi!“ odpoveď 

veriacich: „i s duchem tvým. I s duchem tvým.“ 

 



6. Kollekta – Kňaz: „Pánu Bohu našemu vroucím... naveky vekov“ 

odpoveď veriacich: „amen, amen, amen, amen“. 

 

7. Epištola – čítaná 

 

8. Hymnus – Pieseň 119: 1. Kristus, příklad pokory, Búh náš milostivý, 

Otce svého Syn milý A jednorozený Pro hříšného člověka Ráčil býti 

chudý  A sám jsa od věčnosti Bohu Otci rovný. 

2. Když se nejprv narodil Z panny Syn člověka, V jesličky Ho vložila 

Jeho milá matka, Plénkami   obvinula Jako děvka chudá, Jemuž se 

zalíbila Ta její pokora. 

3. Od nepřátel puzení,  S matkou utíkaní, Před Židy pokrývání Pro naše 

spasení Ráčil jest podstoupiti, Lidem rovný býti, Jsa vždy poslušen Otci 

Až právě do smrti. 

4. Od ďábla pokušení Od lidí hanění Od přátel utrhání, Od cizích rouhání 

Trpěl, hlavě nemaje Jistého sklonění, Ten Král nebeské slávy Dán jest 

v pohanění. 

5. Hlad, žížeň, horko, zimu, Největší chudobu Vzal jest na se člověka 

Prvního pokutu, V potu tváři s bolestí A s pláčem pracuje A tak věčného 

chleba Synúm dobývaje. 

6. S pláčem ovce hledaje, Kteréž byl potratil, Nalez, na svá ramena 

Z milosti je vložil, Dobrý pastýř pokrm svým Věčný jest připravil 

A za ovce své na smrt Duši svou položil. 

7. S křížem svým dobrovolně Již na smrt se bera, Dí: Vezmi každý svúj 

kříž A zapři sám seba. Musilť Kristus trpěti A tak v slávu vjíti, Jemuž 

jest nechtěl Otec, Pro nás odpustiti. 

8. Dejž, ať múžem po Tobě S svým křížem stačiti, Na Tvou cestu 

uhodnouc, Tě následovati, Nic se ďábla nebojíc, V víře setrvati A tak na 

věky šťastně S Tebou přebývati. 

 

9. Salutatio (pozdrav) –  Kňaz: „Pán Búh budiž s vámi!“ odpoveď 

veriacich: „i s duchem tvým. I s duchem tvým“ 

 

10. Evanjelium – Kňaz: „Dnešní svaté evanjelium napsal nám svatý 

evnjelista Marek v štvrté kapitole“ odpoveď veriacich: „sláva Tobě, 

Hospodine, Hospodine“ – spev evanjelia kňazom: „V ten istý deň....more 

poslúchajú“.  

 



11. Credo – vyznanie viery  

 

12. Pieseň 87: 1. Slyšte mne, dítky milé, Mluví Ježíš pachole: Buďte 

dobré, učte se A rády modlte se, Tak já budú vždy při vás A s anjely 

každý čas Budu ostříhati vás. 

2. Jestli ráno vstávati, Do školy chodívati A pilně se učiti Budete mne 

chváliti, Slovo mé poslouchati: Tedy já chci vám dáti, Co budete žádati. 

3. Moji anjelé rádi Budou vás vodit všady, Abyste nepadaly, Žádný úd 

nezlámaly, I vašim milým matkám, Otcúm, bratrúm a sestrám, Anjely 

k ochraně dám. 

4. Zadržím rodiče vám A jich ve všem požehnám, By vás opatrovati, 

Bohu  k slávě chovati, Mohli vám kupovati Knihy, obuv a šaty A vás 

vyučovati. 

5. Protož, ó, dítky milé, Buďte  poslušné, pilné! Já jsem váš Immanuel, 

Z pekla jsem vás vymohel, Skrze své utrpení, Choďte v mém poručení, 

Vzývejte Mne v soužení. 

6. Tak vám tento rok celý, Bude šťastný, veselý, Nepřijde k vám drahota, 

Mor, vojna, žádna psota. Buďte jen dobré, pilné, Ó, vy  mé dítky milé!  

S vámi jsem každé chvíle. 

 

13. Kázeň 

 

14. Spevokol: Paciencia 587: 1. Paciencia jest bylina hojitelná Všem 

nemocným spasitelná Kto chce svúj neduh hojiti Musí tu zelinku míti 

Chceli zdravým býti. 

3. Paciencia dobré zelí, koho bolí  Srdce tělo, neb cokoli Kteříž jí při 

sobě mají Ti se i v kříži radují Boha oslavují. 

7. Paciencia byl Kristus sám, ten dobrý Pán Jenž pro nás trpěl mnoho ran 

Jeslit chceš i ty s Ním býti Musíš na se svúj kříž vzíti A tak za Ním jíti. 

8. Paciencia, múj Ježíši nejmilejší Ó múj poklade nejlepší! Dejž, ať Tě 

též následuji A tak tvoje dítě sluji S Tebou se raduji 

12. Paciencia, múj Ježiši nejmilejší Mé srdce, radost mé duši Dejž i mně 

v mám protivenství Víru, naději, vítězství A v nebi království.  

 

15. Pieseň 628: 1. Pamatuj, člověče, Proč tě Pán Búh stvořil, Nade vše 

stvoření Na zemi povýšil: Proto, abys Jemu sloužil. 

13. Duši svou poroučím Já Tobě samému, Na milost se dávám Pánu 

Bohu svému. Buď milostiv mně hříšnému. 



14. Radosti bez konce Se všemi svatými Dej všem užívati S svými 

volenými Věčně, Amen, rcem bezpečně. 

 

16. Antifóna vianočná 5 – Kňaz:  „Tak Búh miloval svět, že Syna svého 

jednorozeného dal: Hallelujah!“ – odpoveď veriacich: „Aby každý, kdož 

věří v Něho, nezahynul, ale měl život věčný, Hallelujah!“.  

 

17. Salutatio (pozdrav) –  Kňaz: „Pán Búh budiž s vámi!“ odpoveď 

veriacich: „i s duchem tvým. I s duchem tvým.“ 

 

18. Kollekta  - Kňaz: „Pánu Bohu našemu vroucím... naveky vekov“  

odpoveď veriacich: „amen, amen, amen, amen“ 

 

19. Áronovské požehnanie – odpoveď veriacich: „amen, amen, amen, 

amen“. 

 

20. Pieseň 742: 1. Dokonavše ten týden, Bože dobrotivý, V němž jsme 

hojně každý den Měli chléb povšední. K tomu tělo i duši, Statek, živnost 

všecku Zachovals, jako sluší, Sám svou mocí Božskou. 

4. Dej nám nastávající  Týden nový zdraví. Vzdal všeliké nemoci, Lékáři 

láskavý. Požehnej všecko naše, Co z tvé ruky máme, Zapuď pryč 

satanáše, Neb v Tebe doufáme.  

8. Amen, všickni společně Rcemež, až se stane, Cožkoli teď srdečně 

V tvém jméně, ó Pane Ježíši, zde prosíme, Rač u Otce svého Všem 

získat, kteří chceme, Vjít do ráje tvého. 
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1. Privítanie – oboznámenie s programom 

 

2. Predspev – Ó, Ježíši, pro své narození. Rač nám všech hříchú dáti 

odpuštění. Přimluviž se k Otci za nás. A Ducha pravdy pošli na nás. 

Abychom i v tuto chvíli. Věrně Tebe ctili. Těšíce se tvé milosti. Potom 

též  přišli. Před tvář Božské velebnosti. Hallelujah, Hallelujah! 

Hallelujah, Hallelujah! 

 

3. Ondrej Rybár za skupinu Admirál 

 

4. Pieseň 199: 1. Sláva Bohu na výsosti, Dárci všeliké radosti: 

Hallelujah, Buď Bohu chvála A na zemi lidem pokoj Pro slávný Kristúv  

smrti boj: Hallelujah, Buď Bohu chvála! 

10. Búh náš na trúnu sedící A Baránek vítězící: Hallelujah,  Buď Bohu 

chvála Budiž od nás příjemně ctěn, Nyní i na věky Amen: Hallelujah, 

Buď Bohu chvála!  

 

5. Sláva (Glória)  - Kňaz: „Sláva buď na výsostech Pánu Bohu“  

odpoveď veriacich: „a na zemi pokoj lidem dobré vúle, amen“ 

 

6. Salutatio (pozdrav) –  Kňaz: „Pán Búh budiž s vámi!“ odpoveď 

veriacich: „i s duchem tvým. I s duchem tvým.“ 

 

7. Kollekta – odpoveď veriacich: „amen, amen, amen, amen“. 

 

8. Epištola – čítaná 

 

9. Hymnus – Pieseň 1017: 1. Ráno vstávajíce, Pána Boha chválím, Že 

mne opatroval, Za to jej velebím. 

3. Snem líbým a čerstvým, Vstávam, aby sloužil, Bližnímu i sobě 

V prácech prospěšný byl. 

4. Posilňuj, mne, Bože, Ať já sloužím Tobě Věrně a úpřímně V domě 

svém i jinde. 

5. Anjel tvúj přesvatý Ať mne zaopatří Jako matka dítě, Ó, Bože, prosím 

Tě. 

6. Když zas den pomine A noc tmavá přijde, Snem líbím mne daruj, Od 

nešťestí varuj. 



7. Potom, když dokonám, Den a noc vykonám, Dej mi smrt líbeznou, Po 

ní slávu věčnou.  

 

10. Salutatio (pozdrav) –  Kňaz: „Pán Búh budiž s vámi!“ odpoveď 

veriacich: „i s duchem tvým, i s duchem tvým.“ 

 

11. Evanjelium – Kňaz: „Dnešní svaté evanjelium napsal nám svatý 

evnjelista Marek v štvrté kapitole“ odpoveď veriacich: „sláva Tobě, 

Hospodine, Hospodine“ – spev evanjelia kňazom: „V ten istý deň....more 

poslúchajú“.  

 

12. Credo – vyznanie viery  

 

13. Pieseň 87: 1. Slyšte mne, dítky milé, Mluví Ježíš pachole: Buďte 

dobré, učte se A rády modlte se, Tak já budú vždy při vás A s anjely 

každý čas Budu ostříhati vás. 

2. Jestli ráno vstvávati, Do školy chodívati A pilně se učiti Budete mne 

chváliti, Slovo mé poslouchati: Tedy já chci vám dáti, Co budete žádati. 

3. Moji anjelé rádi Budou vás vodit všady, Abyste nepadaly, Žádný úd 

nezlámaly, I vašim milým matkám, Otcúm, bratrúm a sestrám, Anjely 

k ochraně dám. 

4. Zadržím rodiče vám A jich ve všem požehnám, By vás opatrovati, 

Bohu  k slávě chovati, Mohli vám kupovati Knihy, obuv a šaty A vás 

vyučovati. 

5. Protož, ó, dítky milé, Buďte  poslušné, pilné! Jáj sem váš Immanuel, 

Z pekla jsem vás vymohel, Skrze své utrpení, Choďte v mám poručení, 

Vzývejte Mne v soužení. 

6. Tak vám tento rok celý, Bude šťastný, veselý, Nepřijde k vám drahota, 

Mor, vojna, žádna psota. Buďte jen dobré, pilné, Ó, vy  mé dítky milé!  

S vámi jsem každé chvíle. 

 

14. Kázeň 

 

15. Skupina Admirál 

 

16. Antifóna vianočná 5 – Kňaz:  „Tak Búh miloval svět, že Syna svého 

jednorozeného dal: Hallelujah!“ – odpoveď veriacich: „Aby každý, kdož 

věří v Něho, nezahynul, ale měl život věčný, Hallelujah!“.  



17. Salutatio (pozdrav) –  Kňaz: „Pán Búh budiž s vámi!“ odpoveď 

veriacich: „i s duchem tvým, i s duchem tvým.“ 

 

18. Kollekta  - odpoveď veriacich: „amen, amen, amen, amen“ 

 

19. Áronovské požehnanie – odpoveď veriacich: „amen, amen, amen, 

amen“. 

 

20. Pieseň 383: 1. Král věčný nás požehnej Požehnáním svatým 

A všecko dobré nám dej Chudým i bohatým. Račiž nás naplniti  Svou 

svatou milostí Potom k sobě přijíti Do věčné radosti. 

2. Amen, to požehnání Přijdiž na nás všecky, Abychom po skonání Vešli 

v ráj nebeský A tam s anjelskou říši Boha také ctili, Dejž nám to, ó 

Ježíši, Spasiteli milý!  

 

 

 


