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Nepremárni príležitosť, ktorú Ti dáva Boh 
 

 
·  Organové prelúdium – J. Ch. Bach: Jak tá jasná hviezda 

·  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:  Skloňme sa pred Hospodinom a vyznajme spoločne: 
Zbor: Bože milostivý, priznávam, že som sa previl(a) myšlienkami, 
slovami a skutkami. Konal(a) som, čo je zlé, a zanedbal(a), čo je dobré. 
Úprimne to ľutujem a prosím, zmiluj sa nado mnou. Daj mi silu, aby som 
odolával(a) zlu. Nech som hodnejší(ia) toho obrazu, na ktorý si ma 
stvoril. Pomáhaj mi k tomu, Otče dobrý. 
Kňaz: Otec nebeský, ktorý skúma ľudské srdcia, počuje naše prosby 
a podľa svojho sľubu sa zmiluje nad tými, ktorí sa úprimne kajajú. Nech 
sa tak stane. Amen. 

 

 

20. nedeľa po Sv. Trojici 

17. 10. 2021 
 

mailto:ecavdubravka@gmail.com
http://www.ecavdubravka.sk/


 

·  Pieseň č. 206 

1.  Bože dobrý, Svätý Pane, / nech tu zbožne prebývame, / kde Tvoje 
slovo nám znie; / nech ono nám do sŕdc vniká / a istotou preniká, / 
že len tak Ťa uctíme, / keď to slovo / Tebou dané zachováme a život 
náš mu podriadime v každý čas. 

2.  My vieme, že len Duch Svätý / nám v srdciach vieru roznieti, / aby 
sme Teba ctili / sťa Kristovi učeníci, / úprimne v Neho veriaci / sa 
Tebe posvätili; / Toho svojho / Ducha daj nám, Otče náš sám, nech 
sme slávy / Tvojej hlásatelia praví. 

·   Sláva, pozdrav, kolekta 

·   Epištola: Žid 10, 19-25 

·  Pieseň č. 260 

1. Bože veľký, milostivý, / mocnou rukou svoj ľud chráň! / Posväť slová, 
posväť činy , / rozkvet cirkvi požehnaj! / Daj nám múdrosť, odvahu 
daj / vyznať i dnes, že si Pán, / vyznať i dnes, že si Pán! 

2. Hľa, vôkol nás, je toľko zla / na ceste do večnosti! / Z moci strachu, 
osloboď nás, / povzbuď k viere, radosti. / Daj nám múdrosť, odvahu 
daj / s Tebou prežiť časné dni, / s Tebou prežiť časné dni. 

3. Naprav poblúdené mysle, / daruj svojho pokoja, / nech sa srdcia 
prázdne, pyšné / Tvojej vôli pokoria. / Daj nám múdrosť, odvahu daj 
/ s Tebou kráčať do konca, / s Tebou kráčať do konca. 

4. Nedaj, by sme celkom klesli, / moci zla sa poddali: / nech vidíme, že 
aj v tiesni / v Tebe spása nám žiari. / Daj nám múdrosť, odvahu daj, / 
by sme verní zostali, / by sme verní zostali! 

·  Evanjelium: L 12, 35-40 

·  Viera všeobecná kresťanská 

 

 



 

·  Pieseň č. 544 – požehnanie detí 

1. O spásu a život večný, / Bože môj, nech najprv dbám. / Pre slasť 
a pôžitok hriešny / väčšiu radosť neprehrám. / Len čo sú srdca 
čistého, / vojdú do kráľovstva Tvojho / a pred Tebou obstoja. 

2. Hoc by som celý svet získal, / všetky jeho poklady, / duši pritom 
uškodiť mal, / ktože mi to nahradí? /  Bohatstvo a svetská sláva / 
milosť a spásu nedáva, / na cestu k nej nevedie. 

3. Môj zrak preto k nebu cieli, / kde Ty, Bože, prebývaš. / Kiež mi je Tvoj 
zákon milý, / ním ma veď a smer ukáž. / Tak Kristovi verný budem, / 
obstojím na Tvojom súde, / vždy ho majúc v pamäti! 

·    Kázeň: Mt 22, 1-14, modlitba 

·   Hudobný vstup – G. Nevada: Starry Dome 

·    Oznamy, požehnanie 

·  Pieseň č. 226, 1. verš 

1.  Spev, prosby a kázanie / evanjelia svätého / práve dokončievame. / 
Vďaku srdca úprimného / prinášame Tebe Pánu / za milosť dnes 
darovanú. 

·  Antifóna č. 59 

Kňaz: Ježiš Kristus je cesta i pravda i život. 
Zbor: Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze Neho. 

 ·    Kolekta, Áronovské požehnanie       

·  Pieseň č. 226, 2. – 3. verš 

2. Ku koncu sa už chýli / služba slova s požehnaním, / keď sme sa 
povzbudili, / rozíďme sa s vrúcnym prianím: / Duch Tvoj nás aj ďalej 
spravuj, / na ceste pravdy upravuj. 

3.  Požehnávaj nás, Pane, / pri vchádzaní, vychádzaní, / požehnaj, čo 
konáme, / prácu i chlieb každodenný, / požehnaj naše skončenie / 
a daruj večné spasenie. 

·    Organové postlúdium 



 

Milodary: 
 

*  Bohuznáma rodina pri úmrtí manžela a otecka s prosbou o Božiu pomoc 
venuje nášmu cirkevnému zboru 100 €. 

*  Ofera z nedele 10.10. bola 252,92 €.  
 

Oznamy:  
* Pozostalá rodina Dvořáčková ďakuje všetkým sestrám a bratom z nášho 

cirkevného zboru, ktorí sa zúčastnili na poslednej rozlúčke s naším 
drahým zosnulým a prispeli tým k zmiereniu nášho žiaľu. 

* Srdečne Vás pozývame na spoločné nedeľné stíšenie pre všetky 
generácie pri modlitbe a hudbe. (Vedú manželia Fraňovci.) 

* Služby Božie až do odvolania budú každú nedeľu o 9:30 aj o 10:30 hod. 
Prosíme všetkých účastníkov SB o dodržiavanie opatrení: dôsledné 
nosenie rúšok na ústach i nose, dezinfekcia, dodržiavanie odstupov. 

* Do Vašej pozornosti dávame tieto publikácie: Tesnou bránou na rok 2022 
a Smieť žiť pre Krista. Obidve v cene 3,50€. Sú to biblické zamyslenia na 
každý deň v roku od rôznych autorov našej cirkvi. 

* Kresťania v meste hľadajú dobrovoľníkov do výdajne na Ambroseho ul., 
príležitostných šoférov a pracovníkov pre sociálne poradenstvo. Viac 
informácii Vám ochotne poskytne sestra Erika Hradská. 

 

  Pozývame Vás na stretnutia a Služby Božie v 43. týždni:  
 

Utorok  
(19.10.) 

16:00   Modlitebné stretnutie  
17:30   Biblická hodina  
18:30   Nácvik spevokolu  

Streda 
(20.10.) 

16:00   Služby Božie v DD Pri kríži 

Štvrtok  
(21.10.) 

10:00   Služby Božie v DD – EDS Partizánska  
18:30   Od-Mlad  
18:30   Kurz „Manželské večery“  

Piatok  
(22.10.) 

14:45   Konfirmačné vyučovanie 
15:15   DDorast – zborová sieň 

Nedeľa  
(24.10.) 

9:30     Služby Božie – prednostne pre seniorov 
10:30   Služby Božie + Detská besiedka  
18:00   Nedeľné večerné stíšenie 

 


