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Je najvyšší čas zobudiť sa 
 

 
·    Organové prelúdium   

·   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! 
 

·  Konfiteor 

Kňaz:   Bratia a sestry! Zhromaždili sme sa na tomto svätom mieste, aby 
sme spoločne počúvali Božie slovo a aby sme sa modlitbami a chválami 
utiekali k Trojjedinému Pánu Bohu o pomoc a zmilovanie. Keďže sa 
vlastnou silou nemôžeme zbaviť svojich hriechov, volajme spoločne 
k Pánu Bohu týmito slovami: 
Zbor:   Všemohúci a láskavý Bože! Zmiluj sa nad nami a odpusť nám naše 
hriechy. Pomáhaj nám, aby sme tu prežívali pravé spoločenstvo s Tebou. 
Upevni aj spoločenstvo medzi nami, keď Ťa budeme vzývať, chváliť 
a velebiť. Vypočuj nás pre Ježiša Krista, nášho Pána a Spasiteľa. Amen. 
Kňaz:  Pán Ježiš nás uisťuje o odpúšťajúcej Božej milosti, keď nám aj dnes 
hovorí: Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby 
nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho. Amen. 

2. nedeľa po Sv. Trojici 

13. 6. 2021 
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·  Pieseň č. 379  

1. Od východu jasné svetlo / z výšin na nás nádherne zlietlo, / slniečko 
zlaté vychádza, / ktorého plamenné more, / rozliate po nebies 
priestore, / jasný deň na svet prináša; / ó ľudia, spievajte, / Boha 
oslavujte, / ďakujte Mu, / Jeho sila predložila / tento div oku ľudskému. 

2. V príchode Ježiša Krista / večné Svetlo a pravda čistá / svetu bola 
vyjavená. / On premohol tmu, hriech, bludy / na slávu Otca, spásu ľudí, 
milosť nám v Ňom bola daná. / Ľudia, precitnite, / v Bohu sa radujte! 
On v Synovi / Pravdy ráno dal nám dávno: / Buď sláva nebies Pánovi! 

·  Sláva, pozdrav, kolekta 

·  Evanjelium: Mt 5, 13-16 

·  Viera všeobecná kresťanská 

·  Pieseň č. 538, 1. – 3, 6. verš 

1. Prečože zabúdame / my ľudia na Boha? / A blaho nehľadáme, / ktoré 
večné trvá? / Prečo len o časné / veci sa namáhame / a tak sa 
zbavujeme slávy nekonečnej? 

2. Nič nie je tu bez zmeny, / čo by pretrvalo, / na žalosť sa premení, / čo 
nás tešievalo: / sila i bohatstvo, / to všetko časom zhynie / i sláva sa 
pominie / náhle, nečakane. 

3. Len ten blaha pravého / účastným sa stáva, / kto zo srdca čistého 
Bohu sa oddáva, / miluje pobožnosť, / chráni sa neprávosti, / plní si 
povinnosti / a zachová vernosť. 

6.  Ráč, ó Bože, spravovať / všetky činy naše, / aby sme v dobrom 
vzrastať / mohli v každom čase, / napokon stáleho / došli 
blahoslavenstva, / v nebesiach oslávenia, / života večného. 

·    Kázeň: Jon 1, modlitba 

·    Organová skladba 

·  Oznamy, požehnanie 

 



 

·    Pieseň č. 620, 1. a 4. verš  

1. Keď Mojžiš s ľuďom Božím preč z Egypta sa bral, / bol faraón im pätách 
a vpredu morský val, / Boh vlny mora rozdelil a cestu otvoril. A ten Boh, 
čo za Mojžiša žil, sa dodnes nezmenil. / Ref.: Ešte dnes, ešte dnes ja to 
smiem skúsiť tiež: / On je vždy ten istý Boh, / ešte dnes, ešte dnes ja to 
chcem vyznať tiež: / On je vždy ten istý Boh! 

4. Keď neurobil Jonáš, čo Boh od neho chcel, / zhltla ho v mori ryba, čo 

strachu vytrpel! / Keď poslúchať sa zaviazal, Boh späť ho navrátil. A ten 

Boh, čo za Jonáša žil, sa dodnes nezmenil. / Ref.: Ešte dnes, ešte dnes... 
 

·  Antifóna č. 57 

Kňaz:  Nie každý, kto mi hovorí: Pane, Pane, vojde do kráľovstva nebeského. 

Zbor:  Ale ten, kto činí vôľu Otca nášho nebeského. 

·    Kolekta , Áronovské požehnanie        

·    Pieseň č. 648, 1. – 3, 6. verš 

1. Vezmi, Pane, život môj, / posväť ma, nech som len Tvoj! / Čas môj, dni 
a hodiny, / vezmi, Jezu jediný! 

2. Vezmi moje ruky sám, / uč ma, ako slúžiť mám! / Vezmi nohy, nauč ich 
kráčať cestách po Tvojich! 

3. Vezmi hlas, nech Teba len / oslavujem deň čo deň! / Do úst mojich vlož 
Ty sám, / ako a čo vravieť mám. 

6.  Vezmi mojej lásky kvet, / vezmi, čo je Tvoje, späť! / Pane, nech je život 
môj / navždy, večne, celý Tvoj. 

Milodary: 
 

*   Bohuznámi manželia pri 92. a 87. narodeninách z vďačnosti voči Pánu 
Bohu za Jeho ochranu a starostlivosť venujú na cirkevné ciele 200 €. 

 

* Ďakujeme všetkým pravidelným prispievateľom na účet cirkevného 
zboru na Božie dielo. 

 

*   Ofera z nedele 6.6. bola 157,37 €.  



 

Oznamy:  

*  V sobotu 19.6.2021 chystáme v našom kostole brigádu pred 
Výročným konventnom. Budeme umývať okná. Ochotní bratia 
a sestry sa môžu prihlásiť u br. Andreja Verčimáka po Službách Božích 
alebo na Farskom úrade na tel. č.: 0910 747 818 (s. Marta Bednárová). 

*  V nedeľu 20.6.2021 budú Služby Božie pri príležitosti ukončenia 
školského roka. Chceme vyprosiť požehnanie a ochranu počas letných 
prázdnin. Pozývame všetky deti a žiakov. 

*  V nedeľu 20.6.2021 sa po Službách Božích bude konať Výročný konvent 
za rok 2020, na ktorý pozývame všetkých členov cirkevného zboru. 
Výročnú kňazskú správu, ako aj hospodársku správu a návrh rozpočtu na 
rok 2021 si môžete vyzdvihnúť v písomnej forme pri vchode do kostola, 
alebo ju nájdete na našej webovej stránke ecavdubravka.sk  

*  Srdečne pozývame deti z Dúbravky a okolia na denný letný tábor 
s názvom Veľký indiánsky poklad, ktorý organizuje Detská misia s našim 
cirkevným zborom. Prebiehať bude v priestoroch nášho kostola.   

  Termín:    19. júla – 23. júla 2021 od 8:00 do 16:30 hod.  
  Vek detí:  7 – 12 rokov.  
  Cena:      45 € (za celý tábor), prípadne 9 € na deň.  

Prihlásiť sa môžete do 20. júna 2021 

*   Ohľadne letných aktivít pre konfirmadov a dorastencov môžete 
kontaktovať vedúceho dorastu Tomáša Sklárša na tel. č.: 0915 422 458. 

*   Aktivity v 25. týždni: 

 Streda  16.6. :   Vyučovanie konfirmácie – 1 . ročník o 15:00 hod. 

                  Služby Božie v DD Pri kríži o 16:00 hod. 

 Štvrtok  17.6. :  Služby Božie v EDS o 10:00 hod. 

                  Od-Mlad o 18:00 hod. 

 Piatok   18.6. :   Vyučovanie konfirmácie – 2 . ročník o 14:15 hod. 

                  DDorast o 15:30 hod. 

 Nedeľa  20.6.:   Služby Božie o 10:30 hod. – Záver školského roka 

                  Výročný zborový konvent o 11:30 hod. 


