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Abrahámova skúška viery 
 
 

·  Prelúdium  

· 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. 213, 1.- 4. verš  

1. Svätým dňom je Pánov deň, / Hospodina chváliť chcem, 
veď On ten deň oddelil, / požehnal a posvätil; 
aj ja prácu odkladám, / celý sa Mu oddávam. 

2. Ticho vôkol, svätý čas, / z neba Otcov volá hlas: 
Hladní smädní, poďte sem, / nasýtiť vás všetkých chcem, 
vaše túžby dobre znám, / mannu z neba pošlem vám. 

 

15. nedeľa po Sv. Trojici 

12. 9. 2021 
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3. Volá nás aj Boží Syn, / hoci máme mnoho vín; 
láskavo znie Jeho hlas, / veď On vylial krv za nás, 
spasenie nám vydobyl, / v nebi miesto pripravil.  

4. Duša moja, poď aj ty, / požehná ti Boh Svätý. 
Poď k prameňu milosti, /zhojí tvoje bolesti. 
Láskou Krista Ježiša / útrapy sa utíšia. 

 

·  Sláva, pozdrav, kolekta 

·  Epištola - R4, 18 - 25 

·    Pieseň č. 506 - požehnanie detí  

1. Čo Boh činí, to dobré je, / svätá je vôľa Jeho, / čo naloží, to prospeje,/ 
ja pevne verím v Neho, / že ma On sám, / môj dobrý Pán, / vyslobodí zo 
zlého, / spoľahnem sa na Neho. 

2. Čo Boh činí, to dobré je, / pozná čas ku pomoci, / hojí srdce, keď choré 
je, / lieči v každej nemoci; / klesnúť nedá, / a tak teda / očakávam na 
Neho / v deň súženia každého. 

3. Čo Boh činí, to dobré je, / On mi nič zlé nepraje; / premáha všetko, čo 
zlé je, / On je zdrojom nádeje; / raz príde čas, / keď ma Pán zas / poteší 
a posilní, / veď dobre so mnou mieni. 
 

·  Evanjelium - L 10, 38 – 42 

·  Viera všeobecná kresťanská 

  ·    Pieseň - spevokol: Abrahám 

·    Báseň - Milan Jurčo: Cesta na vrch Morija  

·    Kázeň - 1M 22, 1 – 14 

·     Pieseň  - Vieru nám daj 
 

Refrén- zbor: Vieru nám daj, čo úskalia zdoláva. / Nádej nech mám, keď 

prchá z nás odvaha, / lásku rozdávaj. 

1. - 3.verš - sólo (T.Bartošiová) 

 
 



 

 
·    Oznamy, požehnanie 
·    Antifóna č. 60 
 

Liturg: Slúžte Hospodinu v bázni a veseľte sa v Ňom. 

Zbor:   Blahoslavní, čo sa k Nemu utiekajú.  
 

·    Kolekta, Áronovské požehnanie     

·  Záverečná pieseň  
 

/: A tak Bohu Otcovi nášmu, :/: nech je sláva, sláva,:/ 

 na veky vekov. Amen. 

 

Milodary: 
 

*  Mladomanželia Škrobákovci ďakujú Pánu Bohu za jeho milosť a 
dobrodenie a prosia o ďalšie vedenie a požehnanie ich manželského 
života. Na potreby cirkevného zboru venujú 500 €. 

 
*   Pri poslednej rozlúčke so sestrou PhDr. Boženkou Dlháňovou ďakuje 

rodina Pánu Bohu za jej požehnaný život a venuje nášmu cirkevnému 
zboru milodar 100 €. 

 
*   Bohuznáma rodina z vďačnosti voči Pánu Bohu za ochranu nielen 

počas letných dovoleniek venuje milodar 30 €. 
 
 *  Ofera z nedele 5.9. bola 254,52€.  
 

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

 

 



 

 

Oznamy:  
 

 

*  Pozývame nových konfirmandov na konfirmačnú prípravu.  
 Do prvého ročníka môžete prihlásiť deti narodené v roku 2008 
a staršie.  

 

* Srdečne Vás pozývame na kurz „Manželské večery“, ktorý sa 
uskutoční od 14.10. počas ôsmych večerov v zborovej miestnosti. 
Bližšie informácie Vám poskytne brat kaplán Ivan Lukáč.   

 

* Organizátori sa so všetkou zodpovednosťou rozhodli Dištriktuálny 
deň VD 2021 v pripravovanej podobe zrušiť. Uskutočnia sa televízne 
Služby Božie z Chrámu sv. Trojice z Prešova, ktoré bude vysielať 
RTVS na Trojke v nedeľu 19. 9. 2021 o 9.30 hod.  

 
 

*  V nasledujúcom týždni začíname aj s pravidelnými aktivitami 
v našom cirkevnom zbore, na ktoré Vás srdečne pozývame:  

 
Utorok    14.9.       16:00 modlitebné stretnutie 

17:30 biblická hodina,  
18:30 stretnutie spevokolu 

Štvrtok    16.9.      10:00 Služby Božie EDS Partizánska  
Piatok     17.9.       15:30 DDorast  
Nedeľa    19.9.      10:30 Služby Božie / detská besiedka 
                    16:00 stretnutie konfirmandov a ich rodičov 
 

Všetky kázne z nedeľných Služieb Božích  
si môžete vypočuť  

na našej web stránke ecadubravka.sk,  
v záložke „Vypočujte si“ – Kázne. 

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

 


