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Božia milosť je väčšia ako naše zlyhania 

 

 
·    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! 
 

·    Pieseň č. 325, 1.-4.verš 

  1. Blahoslavený je ten, komu z milosti / už sú odpustené jeho 
neprávosti, / blahoslavený je, keď vina zakrytá, / keď mu previnenia 
Pán Boh nepočíta. 

2. Kým som v srdci skrýval, tajil hriechy, zlosti, / vždy som smutný 
býval, chradli vo mne kosti, / vo dne ma aj v noci svedomie trápilo, /  
bremeno som nosil, veľmi ma ťažilo. 

9. nedeľa po Sv. Trojici 

1. 8. 2021 
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3. Zatúžil som vrúcne hriechy netajiť viac, / ale ich kajúcne Pánu Bohu 
vyznať / a keď sa tak stalo, milosť som okúsil, / srdce zaplesalo, smútok 
ma opustil. 

4. Bože, moja skrýša, môj hrad a spasenie, / k Tebe moja duša v súžení 
sa vinie, / pred zvodom a lesťou mocne ma zachováš, / obdaríš 
radosťou, nad zlom zvíťaziť dáš.  

 
·   Sláva, pozdrav, kolekta 

·   Evanjelium: L 16, 1-9 

·   Viera všeobecná kresťanská  

·    Pieseň č. 229, 1. – 2. verš 

1.   Boh naša je láska od večnosti / je základ bytia, prúd milosti, / On 
z lásky stvoril, spravuje svet, / kde nieto  Jeho, života niet!  /  Boh náš 
je láska, Boh náš je láska ! 

2.  Boh náš je láska od večnosti, / On prameň sily, lúč svetlosti. / Do 
rúcha krásy oblieka svet! / Kde nieto Jeho, radosti niet, / Boh náš je 
láska, Boh náš je láska. 

   
·   Voľba generálneho dozorcu 

·    Pieseň č. 229, 3.- 4. verš 

3. Boh náš je láska od večnosti, / On darca svätej blaženosti; / z lásky 
vykúpil stratený svet, / kde nieto Jeho, spasenia niet! / Boh náš je láska, 
Boh náš je láska. 

4. Boh náš láska od večnosti, / no neuzrieš Ho bez svätosti. / Ó, 
v čarokrásny, nadhviezdny svet / bez rúcha slávy prístupu niet! / Boh 
náš je láska, Boh náš je láska. 

 



 

 

·    Kázeň: 1M 20 , modlitba 

·    Áronovské požehnanie        

·  Pieseň - Milosť Kristova 

 /: Milosť Kristova buď s vami, Božia láska nech vás plní, Svätý Duch 
nech vo Vás príbytok svoj má. :/  

  /: Nech vedie a žehná a ochraňuje Vás.:/ 
 
 

Milodary: 
 

*  Bohuznáma sestra Mária pri príležitosti vysvätenia nového bytu 
venuje milodar na kostol 50 €. 

*  Bohuznáma rodina venuje na potreby cirkevného zboru  50 €. 

*  Ofera z nedele 25.7. bola 257,60 €.  

*  Ďakujeme za Vaše milodary a všetkým pravidelným prispievateľom 
na bankový účet cirkevného zboru. Ochotného darcu miluje Boh. (2K 
9, 7) 

 

Oznamy:  

 
 

 *    Mesto Modra a Bachová spoločnosť na Slovensku vás srdečne 
pozývajú na medzinárodný ORGANOVÝ FESTIVAL MODRA 2021. 
Najbližší koncert bude v sobotu 7. augusta o 19:00 v evanjelickom 
kostole v Modre. Vstup je voľný!  

 
*    Pozývame Vás na Dištriktuálny deň VD ECAV na Slovensku, ktorý 
sa bude konať mimoriadne, vzhľadom na zrušenie Evanjelického 



 

festivalu v Kežmarku, dňa 19. 9. 2021 (nedeľa) v Poprade (Aréna 
Poprad) so začiatkom o 9. 30.   
Téma stretnutia: Labyrint sveta a raj srdca. 

  Dištriktuálny deň bude mať tradične 2 časti: 
  9. 30 - Slávnostné Služby Božie (aj v priamom prenose RTVS) 
  13. 30 - Divadelné predstavenie Tajomný labyrint. 

*  Budúcu nedeľu 8. augusta je Nedeľa pokánia. Počas Služieb Božích 
bude prislúžená sviatosť Večere Pánovej. Srdečne Vás všetkých 
pozývame!    

 

 

„Hospodinove skutky lásky neprestávajú, lebo Jeho milosrdenstvo sa nekončí; 

obnovujú sa každého rána, veľká je Tvoja vernosť.“ 

Žalospevy 3,22-23 

 

 

„Miloval som ťa večnou láskou, preto som ti tak dlho zachoval milosť.“ 

Jeremiáš 31,3 

Všetky kázne z nedeľných Služieb Božích si môžete vypočuť  
na našej web stránke ecadubravka.sk,  

v záložke „Vypočujte si“ – Kázne. 
https://www.ecavdubravka.sk/kazne-2021/  

Záznamy Služieb Božích, nové piesne a kázne  
nájdete aj na YouTube ECAV Dúbravka. 

https://www.ecavdubravka.sk/kazne-2021/

