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Ako sa prejavuje veľká viera 
   

 

·  Privítanie 

· Predspev  

Kňaz: Tvoj ľud pred Tebou sa schádza, Bože náš.                                  

Zbor: Tvoj ľud pred Tebou sa schádza, Bože náš.  

K Tebe ideme, lebo Ty si dobrotivý, k Tebe ideme, Ty veľký Bože náš.                                             
Kňaz: Tvoj Duch príď ku nám Ty slávny Bože náš.                                             

Zbor:  Tvoj Duch príď ku nám Ty slávny Bože náš. K Tebe ideme........                              
Kňaz:  Svojou láskou spájaj Tvoj ľud Bože náš.  

·  Pieseň - č. 374 

·  Sláva, pozdrav, kolekta 

·  Evanjelium – Mt 7, 7-11  

·  Viera všeobecná kresťanská   

·    Program detí z denného letného tábora pod vedením M. Fraňa 

  ·    Pieseň - č. 649, 1. verš 

·    Krst dieťatka 

  ·    Pieseň - č. 649, 2. verš 

·    Kázeň – Mt 15, 21-28 

 ·     Modlitba, oznamy, požehnanie 

·    Pieseň – Hospodin Ty si Pastier môj  

·    Spovedné otázky, modlitba, rozhrešenie,  

·    Večera Pánova  

·  Áronovské požehnanie 

·  Pieseň – Milosť Kristova  

 

 

26. 7. 2020 
7. nedeľa po Svätej Trojici 

 



 

 

 
Milodary: 
 
*   Bohuznáma sestra Darina venuje na rekonštrukciu kostola 60 €. 

*    Pri poslednej rozlúčke s manželom, otcom a starým otcom Ing. 
Jánom Kožehubom venuje rodina na cirkevné ciele 50€. 

*    Ofera  z nedele 18.7. bola 167,98 €. 
 

Oznamy:  
 
 

*   Služby Božie v DD budú v pravidelnom čase: 

v stredu 29.7.2020 o 16:00 v DD Pri kríži 

vo štvrtok 30.7.2020 o 10:00 v EDS na Partizánskej 

 

*  Modlime sa za naše deti mládež počas letných prázdnin, za ich telesné 
aj duchovné zdravie a tiež za všetkých vedúcich, ktorí sa im venujú 
počas letných táborov a pobytov. 

 

Kázňový text: Evanjelium podľa Matúša 15, 21-28 
 

Ježiš odtiaľ vyšiel a utiahol sa do okolia Týru a Sidonu. Tu vyšla 
istá kanaánska žena z toho kraja a kričala: „Zmiluj sa nado mnou, 
Pane, Syn Dávidov! Moja dcéra je hrozne posadnutá démonom.“ 
On jej však neodpovedal ani slovo. Jeho učeníci prišli a prosili ho: 
„Zbav sa jej, lebo kričí za nami.“ Odpovedal im: „Som poslaný iba 
k ovciam, ktoré sa stratili z domu Izraela.“ No ona prišla, klaňala 
sa mu a hovorila: „Pane, pomôž mi!“ On jej však povedal: „Nie je 
dobré vziať chlieb deťom a hodiť ho šteňatám.“ No ona povedala: 
„Áno, Pane, veď aj šteňatá sa živia omrvinkami, ktoré padajú zo 
stola ich pánov.“ Vtedy jej Ježiš povedal: „Žena, veľká je tvoja 
viera! Nech sa ti stane, ako si želáš!“ A v tú hodinu jej dcéra 
ozdravela.  
 


