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Tak toto som fakt nečakal! 
 

· Privítanie 

· Predspev: 

Kňaz: 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!  

· Pieseň č. 195 

· Sláva, pozdrav, kolekta 

· Epištola – R 10, 8-11 

· Pieseň č. 343 

· Evanjelium – L 12, 13-21 

· Viera všeobecná kresťanská 

· Pieseň č. 453 

· Kázeň – Ez 36, 25-28 

· Modlitba, oznamy, požehnanie 

· Pieseň č. 484, v. 1-2 

· Antifóna č. 54 

Kňaz: Hospodine, daj mi poznať svoje cesty. 
Zbor: Vyučuj nás, aby sme chodili v Tvojej pravde. 

· Kolekta, Áronovské požehnanie  

· Pieseň č. 484, v. 3 

 
 
 

14. 6. 2020 
1. nedeľa po Svätej Trojici 

 

Kázňový text:  Ez 36, 25-28 
  

..... Dám vám nové srdce a nového 
ducha do vášho vnútra; odstránim 
kamenné srdce z vášho tela a dám 
vám srdce mäsité. Dám svojho 
Ducha do vášho vnútra a spôsobím, 
aby ste chodili podľa mojich 
ustanovení, zachovávali a plnili 
moje nariadenia. Žiť budete v 
krajine, ktorú som dal vašim otcom, 
budete mojím ľudom a ja budem 
vaším Bohom. 



 

 

Pozvánky na leto: 
 
 

*    Pozývame našich starších dorastencov a konfirmandov vo veku 12- 17 
rokov na INSIDE tábor 2020, ktorý sa bude konať 16. – 23.8. v SŠvP Planinka. 
Viac info a prihlasovanie na: https://inside.sem.sk/tabor#start  
 

*  Denný tábor pre deti organizovaný v spolupráci s Detskou misiou sa 
naplnil a dávame Vám do pozornosti aj pobytový tábor v Častej, na ktorí pôjdu 
niektorí vedúci z nášho zboru. Termín: 1. – 8.8.2020. Viac info o táboroch 
nájdete na: https://www.detskamisia.sk/letne-tabory-2020.html  
 

Oznamy: 
 
 

*    Stretnutia v domovoch dôchodcov sa nasledujúcom týždni budú konať: 
Streda 17.6. DD Pri kríži o 16:00 hod. 
Štvrtok 18.6. EDS Partizánska o 10:00 hod. 
 

*   Od-Mlad, biblická hodina a spevokol začnú svoju činnosť od 1.9.2020 
v pravidelných časoch. 
 

*   Dávame Vám do pozornosti, že ešte stále je možnosť podporiť 2% (3%) 
dane z príjmu občianske združenie pri našom cirkevnom zbore Magdala 1517, 
z ktorého prostriedkov by sme podporili diakonickú prácu v našom zbore, prácu 
s deťmi a mládežou. Viac informácii nájdete na našej web stránke 
www.ecavdubravka.sk, ako aj na informačnom letáčiku vo vestibule. 
 
   

Milodary: 
 
*    Bohuznáma rodina pri príležitosti 30. výročia manželstva ďakuje Pánu 
Bohu za požehnanie a cirkevnému zboru venuje 30 €. 
 

*   Bohuznáma sestra Vierka venuje na opravu kostola 100 €. 
 

*  Bohuznáma sestra Ružena venuje na cirkevný zbor venuje 40 €. 
 

*   Ďakujeme pravidelným prispievateľom na zborový účet. V 24. týždni sme 
prijali na účet milodary vo výške 585 €. 
 

*   Ofera z nedele 7. 6. bola 185,79 €. 
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