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Nedeľa po Vstúpení 
Káže brat generálny biskup Ivan Eľko 

 
 
   

·    Pieseň na vstup: Môj Bože Teba len zrána hľadám (ženské trio) 

·    Privítanie          

· Predspev  

Kňaz: Ó Ježiši, 
Zbor: Tvoje vstúpenie / daj nech nám hriešnym slúži na spasenie. / 
Prihovor sa Otcu za nás, / Ducha pravdy zošli na nás, / aby sme aj v 
tejto chvíli verne Teba ctili, / tak žili z Tvojej milosti, / napokon prišli 
pred tvár Tvojej velebnosti. Haleluja, sláva Bohu!  
 

·  Konfiteor 

Kňaz: Skloňme sa pred Hospodinom a vyznajme spoločne: 
Zbor: Bože milostivý, priznávam, že som sa previnil(a) myšlienkami, 
slovami a skutkami. Konal(a) som, čo je zlé, a zanedbal(a), čo je dobré. 
Úprimne to ľutujem a prosím, zmiluj sa nado mnou. Daj mi silu, aby 
som odolával(a) zlu. Nech som hodnejší(ia) toho obrazu, na ktorý si ma 
stvoril. Pomáhaj mi k tomu, Otče dobrý. 
Kňaz: Otec nebeský, ktorý skúma ľudské srdcia, počuje naše prosby a 
podľa svojho sľubu sa zmiluje nad tými, ktorí sa úprimne kajajú. Nech 
sa tak stane. Amen. 
  

 

Nedeľa po Vstúpení 
16. 5. 2021 

 

mailto:ecavdubravka@gmail.com
http://www.ecavdubravka.sk/


 

·  Pieseň č. 164 

1.  Slávne nebeské výšiny, vy radostne plesáte, / a naše zemské nížiny 
svetlom lásky žehnáte. / Koho to slávite, a čo nám vravíte / Zvestujte 
to mocným hlasom, že večnosť vládne nad časom. 

4.  Bože večný, buď Ti vďaka, že si sa nám poznať dal, / v nebesiach nás 
život čaká, čo si v Kristu daroval. / Pane, skloň sa ku nám, k našim 
chválam, prosbám; / milosti si živý prameň, buď Ti večná sláva, amen! 

 

·  Sláva, pozdrav, čítaná modlitba      

·  Epištola: 1 Pt 4, 7 – 11  Evanjelium:  J 15, 26 – 16, 4        

·    Pieseň: Ako tichý dážď (sólo) 

·    Kázeň  -   9:30h.     Sk 1, 12 – 14  

          -  10:30h.     Žid 12, 1 – 3       

·    Modlitba, požehnanie 

·    10:30h. - Pieseň detí, krst Jurka Kleina 

·    Pieseň: Príď fontána požehnania (sólo) 

·    Antifóna č. 40 

Kňaz: Boh povýšil svojho Syna a dal mu meno nad každé meno. 

Zbor: Aby sa v Ježišovom mene skláňalo každé koleno. 
 

·    Kolekta     

·    Áronovské požehnanie        

·    Pieseň č. 284       

1.  Chráň ma, Pane, pri slove tom,/ zjavenom nám Písme svätom, / 
nech z moci Ducha Svätého / konám verne podľa neho. 

2.  Chráň mi, Pane, vieru čistú, / založenú len na Kristu, / nech Jeho 
smrť,  umučenie/ poslúži mi na spasenie. 

3.   Chráň ma, Pane, v láske pravej, / uč ma službe obetavej, / milovať  
Teba a blížnych, / najmä spoločenstvo svätých. 

 
 



 

Milodary: 
 

*   Bohuznáma sestra Vlasta pri platení cirkevného príspevku venuje 
cirkevnému zboru milodar 80 €. 

 
*   Bohuznáma sestra Katka pri 6. výročí úmrtia svojho milovaného 

ocka s vďačnou spomienkou venuje na cirkevné ciele 90 €.  
 
*   Bohuznáma sestra Andrea z lásky k cirkevnému zboru venuje 

cirkevnému zboru milodar 210 €. 
 
*   Bohuznámy brat Ladislav venuje cirkevnému zboru milodar 50 €.  
 
*  Bohuznámy brat Peter pri platení cirkevného príspevku venuje na 

cirkevný zbor 100 €. 
 
* Ďakujeme všetkým ochotným darcom, ktorí počas obdobia 

zavretých kostolov (od 20.12. – 25.4.2021) podporili náš cirkevný 
zbor milodarom.  

 

Cirkevnému zboru by veľmi pomohlo, ak by si členovia a priatelia 
nášho cirkevného zboru zriadili na svojom účte trvalý príkaz, ktorým 
by hoci i malou sumou pravidelne podporovali našu duchovnú prácu 
i údržbu kostola. Číslo účtu: SK95 1100 0000 0029 2686 8064. 
Ďakujeme.   

„Ochotného darcu miluje Boh.“   2. Korintským 9, 7 

 

Ofera z nedele 2.5. bola 97,30 € a z nedele 9.5. 169,22 €. 

 
 

   

 
 
 



 

Oznamy: 
 
 

*  Vo vydavateľstve Tranoscius vyšla knižočka nášho brata kaplána 
Ivana Lukáča pod názvom „Perličky“ alebo Ako moji žiaci 
odpovedajú. Sú v nej v stolovej forme zachytené vtipné výroky žiakov 
z hodín náboženstva a je doplnená výstižnými ilustráciami Rebeky 
Bednárovej. Môžete si ju zakúpiť priamo u brata kaplána, alebo na 
farskom úrade (5,20€). 

   
 *   23. mája je Svätodušná nedeľa. Počas Služieb Božích bude 

prislúžená sviatosť Večere Pánovej.  
 o   9:30 – prednostne pre seniorov (aj s doprovodom)  
 o 10:30 – pre ostatných 
 
*   Budúci týždeň sa ešte skupinové aktivity v zborovej miestnosti  

a stretnutia detí a mládeže konať nebudú. Čakáme na bližšie 
usmernenia z biskupského úradu k ich konaniu. 

 
 

Prosíme počas Služieb Božích o dodržiavanie opatrení ! 

Respirátor – Odstupy (2m) – Ruky (dezinfekcia) 

 


