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Hľadá sa nevesta pre Izáka 
 
·  Prelúdium  

· Predspev  

Liturg:  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 

Liturg:   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. 
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Liturg:   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. 
 
·  Pieseň č. 339, 1.- 2. a 5.verš 

1. Buď chvála Ti, Bože, / daj, by sme tak spievali. 
Duch Svätý nech všetkých / osvieti a zapáli. 
Moc Tvoja z výsosti / nech srdcia premôže, 
prijmi náš chválospev: / Buď chvála Ti, Bože! 

2. Buď chvála Ti, Bože, / za Tvoje dobrodenia, 
za dary Tvojich rúk, / čo slabých v silných menia; 
spev k výšinám letí, / zármutok premôže, 
až celým svetom znie: / Buď chvála Ti, Bože! 

5. Buď chvála Ti, Bože, / za jas i temné chvíle, 
za skúšky bolestné / i súdy spravodlivé! 
Za všetko, čo si dal, / čo z lásky nám dávaš, 
i za to, čo bude, / chvála Ti, Bože náš! 

 

·  Sláva, pozdrav, kolekta 

·  Evanjelium – Mk 10, 13 - 16 

·  Klavírna skladba – R. Schumann: Fantastický tanec (hrá Alex Pomšár) 

·  Krst dieťatka 

·    Pieseň č. 646 - požehnanie detí  

1. Učiň ma, Bože, svetielkom, / ktoré by jasným plamienkom, 
žiarilo vôkol do tmy ríš, / kam Ty ho svietiť postavíš  

2. Učiň ma Bože, kvetinou, / mojou nech túžbou jedinou, 
šíriť je vôňu všade tam, / bolesť a žiaľ kde tíšiť mám. 

3. Učiň ma, Bože, vtáčaťom, / aby som mohol nad svetom  
k nebesám s vierou vždy sa vzniesť, / zvestovať Tvoju lásku, česť. 



 

4. Učiň ma hviezdou nebeskou, / cestou keď kráčam pozemskou,           
k Tebe chcem duše zblúdilé / privádzať, Slnce spanilé. 

5. Učiň má, Bože, čím chceš sám, / Ducha keď Tvojho v srdci mám, 
verím, dieťaťom Tvojím som, / v nebi podobný anjelom. 

 

 ·    Kázeň - 1M 24, 1 - 9  

·    Modlitba, oznamy, požehnanie 

·    Klavírna skladba  - E. Grieg: Walzer (hrá Alex Pomšár) 

·    Antifóna č. 58 
 

Liturg: Každý jazyk nech vyznáva, že Ježiš Kristus je Pánom. 
Zbor:   On je Pánom na slávu Boha Otca. Haleluja. 
 

·    Kolekta, Áronovské požehnanie     

·  Pieseň č. 456, 1. a 4.verš 
 

1. Ježiši, Ty sám kliesni cestu nám / a my váhať nebudeme, 
v šľapajach Ti kráčať chceme, / za ruku nás veď, k Otcovi priveď. 

4. Ježiši, krok náš spravuj v každý čas / tŕnistými aj cestami, 
len Ty kráčaj vždy pred nami – / a keď skončí boj, raj nám otvor svoj! 
 

 

Oznamy:  
 

 

*  V stredu 22.9. začína konfirmačné vyučovanie.   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 ôsmich večerov v zborovej miestnosti. 
Bližšie informácie Vám poskytne brat kaplán Ivan Lukáč.  

 

*  Ofera z nedele 12.9. bola 244,63€.  
 
 



 

 

*  Pravidelné aktivity v priebehu týždňa budú nasledovne:    
 
Utorok     21.9.      16:00  modlitebné stretnutie 

17:30  biblická hodina,  
18:30  stretnutie spevokolu 

Streda        22.9. 15.00  konfirmačné vyučovanie 
16:00  Služby Božie v DD Pri Kríži 

Štvrtok    23.9.      10:00  Služby Božie EDS Partizánska  
Piatok     24.9.       17:00  skúška konfirmandov 
 

 
Dôležitý oznam !!! 
 

Z dôvodu sprísnených Covid opatrení  budú 25. - 26. septembra 
Služby Božie  nasledovne: 
 

v sobotu 25.9. o 18:00 riadne Služby Božie (namiesto nedele) 

v nedeľu o 9:30 slávnosť konfirmácie I. - starší konfirmandi  

(vstup LEN pre rodinných príslušníkov a pozvaných hostí) 

v nedeľu o 11:30 slávnosť konfirmácie II. – mladší konfirmandi 

(vstup LEN pre rodinných príslušníkov a pozvaných hostí) 

 
 

Všetky kázne z nedeľných Služieb Božích  
si môžete vypočuť  

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

 
Záznamy Služieb Božích, kázne a nové piesne  

nájdete aj na YouTube ECAV Dúbravka. 

 


