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Boh, ktorý je prítomný v nás 
Svätodušné sviatky 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

·    Pieseň na vstup: Príď už, príď Duchu Stvoriteľu... (spevokol) 

Refrén zbor:  

Duchu Svätý svojou mocou v láske obnov nás,               

Ty nám nedaj blúdiť nocou, svieť nám celý čas. 
 

·    Privítanie          

· Predspev  - Tvoj ľud pre Tebou       

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.  

Zbor:  Svojou láskou spájaj Tvoj ľud Bože náš. K Tebe ideme... 

  
 

1. slávnosť svätodušná 
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·  Pieseň č. 175 

1.  Ó, Duchom Svätým naplň nás, / Ty večný Bože sám, 
nech cíti aj dnes ľudstvo zas / tej Tvojej lásky plam. 

2.  Ó, zošli Ducha tichosti, / daj svetlo spasenia, 
a Duchom pravdy, milosti, / stvor nové stvorenia! 

3.  Do hlbín slova Božieho, / Ježiši, uveď nás, 
nech mocou Ducha Svätého / počujeme Tvoj hlas. 

4.  Tvoj príkaz chceme zachovať, / otvor srdcia aj um 
a pomôž verne zvestovať / nám evanjelium. 

5.  Aj Tvoju, Spasiteľu náš, / smrť chceme zvestovať, 
kým nezostúpiš v sláve zas / nad svetom kraľovať. 

 

·  Slávnostná sláva  

Kňaz:  Sláva na výsostiach Bohu!  

Zbor:  /: Sláva na výsostiach Bohu! :/ na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. 

     /: Sláva na výsostiach Bohu! :/ na zemi pokoj. Amen. 

·  Pozdrav, modlitba      

·  Evanjelium: J 14, 23-27        

·    Pieseň: Duchu Boží ku mne príď... (spevokol) 

·    Kázeň - J 7, 37-39  

·    Pieseň k Večeri Pánovej:  

1.    Stíš sa, lebo svätý je náš Pán, pred Najvyšším sa skloň. 

     S bázňou vnímaj vzácny dar,  že prítomný je On. 

     Len obeť Kristova,  nám k Nemu prístup dá.   

     Stíš sa, lebo svätý je náš Pán, pred Najvyšším sa skloň. 

 



 

2.    Stíš sa, lebo slávny je náš Pán,  pred Najvyšším sa skloň. 

     S bázňou vnímaj vzácny dar, že prítomný je On.   

    Odial sa nádherou, na ktorú nieto slov. 

     Stíš sa, lebo slávny je náš Pán,  pred Najvyšším sa skloň. 

 

3.   Stíš sa, lebo mocný je náš Pán, pred Najvyšším sa skloň. 

      S bázňou vnímaj vzácny dar, že prítomný je On. 

      Spasiteľ nádherný  buď vždy oslávený. 

     Stíš sa, lebo mocný je náš Pán, pred Najvyšším sa skloň. 

 

·    Večera Pánova 

·    Áronovské požehnanie        

·    Verš piesne č. 181   

1.   Zošli Ducha Svätého nám, Bože láskavý, / nech On srdce každého 
na dobré pripraví, / by medzi nás nevstúpil duch odporný Tebe, / 
aby nikto neblúdil, neškodil sám sebe. 

     

Milodary: 
 

*   Bohuznámy brat Peter pri krste syna Juraja venuje cirkevnému 
zboru milodar 60 € a prosí o Božiu múdrosť pri jeho výchove. Starý 
otec s dcérou Monikou venuje pri príležitosti krstu svätého 50 €. 

 
*   Bohuznáma sestra Mária pri platení cirkevného príspevku venuje 

milodar na cirkevné ciele 40 €. 
 
*   Bohuznáma rodina  pri platení cirkevného príspevku venuje milodar 

na cirkevné ciele 70 €. 
 
*   Bohuznáma rodina  pri platení cirkevného príspevku venuje milodar 

na cirkevné ciele 60 €. 



 

 
* Ďakujeme všetkým ochotným darcom, ktorí počas obdobia 

zavretých kostolov 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.   

 

*   Ofera z nedele 16.5. bola 151,10 €.  

 
 

Oznamy: 

 

*   30. mája je nedeľa Svätej Trojice. Počas Služieb Božích bude 
prislúžená sviatosť Večere Pánovej. 

 o   9:30 – prednostne pre seniorov  
 o 10:30 – pre ostatných 
 
*  Hľadáme ochotného brata, sestru, či manželov na upratovanie 
kostola. Jedná sa o prácu na dohodu (cca 6 hodín do týždňa) , 
konkrétne na vysávanie a upratovanie kostola, zborovej 
a besiedkárskej miestnosti a upratovanie kancelárií. (upratovanie 
vestibulu, chodieb a toaliet je zabezpečené.)  
 
 

*  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 €). 

 


