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Náhoda, alebo Božia prozreteľnosť? 
   

 

·  Privítanie 

· Predspev - Najsvätejší... 

·  Pieseň č. 325, 1.- 4.verš 

·  Sláva, pozdrav, kolekta 

·  Epištola - Ef 2, 4-10 

·  Pieseň č. 211 - požehnanie detí 

·  Evanjelium - Mk 12, 41-44 

·  Viera všeobecná kresťanská   

  ·    Pieseň - č. 316 

·    Kázeň – Rút 2 

·    Pieseň – Som v úzkosti (autor: J. Nagajová, spieva T. Bartošiová) 

 ·     Modlitba, oznamy, požehnanie 

·    Antifóna č.61 

Kňaz: Ďakujte Hospodinu, lebo je dobrý. Sláva Bohu. 
Zbor: Veď Jeho milosť trvá na veky. Sláva Bohu. 
 

·  Kolekta, Áronovské požehnanie 

·  Záverečná pieseň - Aké je to dobré...(autor: P. Komrska, E. Danel) 

1. Aké je to dobré, aké príjemné,/ keď sú srdcia bratov jednomyseľné! /Rosa 
požehnania zostupuje tam,/ Pán Boh život večný udeľuje nám. 

2. Dobrorečte všetci Hospodinovi,/ služobníci verní svojmu Pánovi./ Pozdvihujte 
ruky k Jeho svätyni,/ dobrorečte Jemu spevmi vďačnými. 

3. Nech ťa stále žehná Boh zo Siona,/ ktorý stvoril teba, zem aj nebesia./ 
Chváľme Jeho meno, náš Boh dobrý je,/ Jeho moc je veľká, večne kraľuje. 

  

 

23.8. 2020 
11.nedeľa po Svätej Trojici 

 



 

 
Milodary: 
 
*   Bohuznáma rodina pri platení cirk. príspevku venuje na kostol milodar 30 €. 

*  Bohuznáma sestra Magda venuje na kvety do kostola milodar  40 €. 

*   Ofera  z nedele 9.8. bola 178,60 €. 

 

Oznamy:  
 
 

*   Všetky deti, ktoré dovŕšili vek 12 rokov, pozývame na konfirmačnú prípravu. 
Prihlásiť sa môžu u brata farára, alebo v kancelárii farského úradu. 

 

*  Ekumenická platforma Kresťania v meste obnovuje zbierku pre ľudí bez 
domova. Tentokrát môžete prispieť hygienickými potrebami – šampóny, mydlá, 
pracie prostriedky, prípadne kovové lyžice.  Viac info v kancelárii FÚ. 

*  Výbor cirkevnej hudby Bratislavského seniorátu ECAV vyhlasuje autorskú 
súťaž o tvorbu novej duchovnej piesne. Podmienky: pôvodný text aj melódia 
notový zápis, audio nahrávka. Termín ukončenia je 30.9.2020. Prihlasovanie: 
autor požiada na mailovej adrese vchbas@konzervatorium.sk o zaslanie 
prihlášky. Spätne dostane formulár prihlášky aj s návodom na vloženie nahrávky. 
Najlepšie piesne budú prezentované na celocirkevných podujatiach, pre autorov 
sa otvára možnosť prípadnej spolupráce s VCH ECAV a zaradenie ich piesne do 
pripravovaného mládežníckeho spevníka BAS ECAV. 

Kázňový text: Rút 2. kapitola 
 

...Vtedy Bóaz povedal Rút: Počuj, dcéra moja! Nechoď zbierať na iné pole, ani 

neodchádzaj odtiaľto! Pridŕžaj sa len mojich služobníc!  Upieraj oči na pole, na 

ktorom ony žnú, a choď za nimi. Veď som prikázal sluhom, aby sa ťa nedotkli! Keď 

budeš smädná, choď k nádobám a napi sa z toho, čo načerpali sluhovia. Vtedy 

padla na tvár, poklonila sa až k zemi a spýtala sa ho: Prečo som našla priazeň u 

teba, že si sa ma ujal? Veď ja som cudzinka!... 


