
   
 
 
 
 
 
 

Krištof 
Chorvát 

 
 
 
 
 
 

evanjelický farár 
a etnograf 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

Slávnostné Služby Božie 
pri príležitosti 150. výročia narodenia 

 

 

14. august 2022 
Evanjelický kostol Modra-Kráľová 

 
 

1872 – 1897  



1. Oslovenie a privítanie 
Báseň Jozefa Trtola – Spomienka (Ing. Katarína Macková) 

2. Predspev  

Liturg: Najsvätejší... 
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! 

3. Pieseň – Kyrie č. 192 
1. Kyrie elejson, / ó Bože, k nám sa skloň, / hľaď na nás hriešnikov / a  
vysloboď z hriechov, / zmiluj sa nad nami! 

2. Hrešíme deň po dni, / milosti nehodní, / odpusť nám, zľutuj sa, / pre Krista 
Ježiša; / zmiluj sa nad nami! 

3. Ó, Kriste elejson, / neopusť svoj Sion, / milý Pane Kriste, / Synu Panny čistej, 
/ zmiluj sa nad nami! 

4. Pane, k nám zavítaj, / stále v nás prebývaj; / my v Tebe a Ty v nás, / sme 
jedno v každý čas, / zmiluj sa nad nami! 

5. Kyrie elejson, / ó, Bože, k nám sa skloň, / milý Duchu Svätý /  v daroch 
prebohatý, / zmiluj sa nad nami! 

6. Duchu, Ty nás osvieť, /  v pravde svojej posväť, / by sme v láske žili / a Bohu 
slúžili, / zmiluj sa nad nami! 

4. Sláva 

Liturg: Sláva na výsostiach Pánu Bohu! 
Zbor: A na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. Amen. 

5. Pozdrav 

Liturg: Pán Boh buď s vami!  Zbor: I s duchom tvojím! 

6. Kolekta     
Zbor: Amen, amen, amen. 

7. Slávnostný žalm  (Ž 116, 12 – 19) 
Zbor: Sláva Bohu Otcu i Synu i Duchu Svätému ako bola na počiatku i teraz i vždycky i na 
veky vekov. Amen. 



8. Pieseň č. 575 
1. Ó Bože, Darca požehnania,/ sám dielo naše požehnaj,/ dosiaľ pracuješ bez 
prestania,/ aj nám pri prácach pomáhaj,/ nech verne všetko robíme/  
a z výsledkov sa tešíme. 

2. Nectí Ťa ten, kto v lenivosti/ premárni dni, čo si mu dal,/ na škodu sebe, 
cirkvi, vlasti,/ zverené hrivny zakopal./ Ty miluješ usilovnosť,/ kiež zdobí aj nás 
táto cnosť. 

3. Na oblohe si rozžal slnce,/ čo slúži svetlom každému,/ daj nech sťa rozožaté 
sviece/ slúžime aj my blížnemu,/ navzájom si pomáhame,/ bremená iných 
znášame. 

4. Nech modlitbou i prácou, Pane,/ Teba vždy velebí Tvoj ľud,/ udeľ nám svoje 
požehnanie,/  pri prácach prítomný nám buď./ Napokon pozvi si nás tam,/ kde 
kraľuješ, Boh náš a Pán. 

9. Evanjelium (Mt 25, 14 – 29) 
Zbor: Chvála Tebe, Hospodine, Haleluja! 

10.  Pieseň – Krédo č. 203 
1. V jedného Boha veríme,/ Otca vševládneho./ Zem i nebesá Jeho sú,/ my 
dietky sme Jeho./ Čo viditeľné jestvuje/ a neviditeľné,/ len z Jeho vôle 
povstalo,/ Ním bolo stvorené. 

2. Veríme v Krista Ježiša:/ Syn jednorodený/ od Otca od večnosti bol/  
na spásu nám daný./ Trpel, smrť kríža podstúpil,/ v tretí deň z mŕtvych vstal./ 
Na pravici Otca sedí,/ slávu večnú prijal. 

3. Veríme v Ducha Svätého,/ Oživovateľa,/ ktorý svojou božskou mocou/ nás 
k jednote volá./ Veríme vín odpustenie/ a z mŕtvych vzkriesenie,/ po ňom 
verných život večný/ čaká prisľúbený. 

11.  Kázeň s modlitbou a požehnaním (Mgr. Andrea Cabadová, 

 zborová farárka v CZ ECAV na Slovensku Mošovce) 

12.  Slávnostný program, príhovory hostí a poďakovanie. 

Piesne detí  (Detská besiedka CZ ECAV na Slovensku Modra-Kráľová) 

Báseň  Jozefa Trtola – K 150. výročiu narodenia a 125. výročiu úmrtia kňaza Krištofa 
Chorváta (Jana Dudová Ružek) 



Prednáška historika (Mgr. Michal Šedovič) 

Hudobný vstup  Béla Bartók – 10 kusov pre klavír, Sz. 39, è. 3  

    Tanec slovenských chlapcov (Lenka Lennerová, Dis. art.) 

Prednáška etnografky  (PhDr. Ľubica Chorváthová) 

Hudobný vstup   Fryderyk Chopin – Etuda op. 10, no. 3 (Debora Horňanová) 

Pozdrav starostu Obce Slovenské Pravno  (Pavol Grusmann) 

Pozdrav Mesta Modry 

Pieseň speváckeho zboru (CZ ECAV na Slovensku Modra-Kráľová) 

13.  Antifóna 66 
Liturg: Spomínajte na svojich vodcov, ktorí vám zvestovali slovo Božie! 
Zbor: A nasledujem ich vieru. 

14.  Starosloviensky Otčenáš 

15.  Áronovské požehnanie 

16.  Evanjelická hymna č. 263  
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 ľudské 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! 

Liturg: Doc. ThDr. Sidonia Horňanová, PhD., zborová farárka v Modre-Kráľovej 
Organistka a dirigentka: Lenka Lennerová, DiS. art.  

~    SOLI   DEO  GLORIA!    ~ 

Pietna spomienka pri hrobe K. Chorváta na cintoríne 


