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Tvárou v tvár tajomstvu 
 
 
 
 
 
   

· Introit - Vesmírom znie....  

·  Privítanie, predspev - Najsvätejší.... 

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. 184 

·  Sláva, pozdrav, kolekta 

·  Žalm 145, 1-13 

·  Pieseň  

/: Chcem oslavovať svojho Pána, chcem Mu spievať novú pieseň. :/ 

/: Chcem Ho chváliť, chcem Mu spievať novú pieseň. :/ 

/: Haleluja, haleluja, haleluja, haleluja, chcem Mu spievať novú pieseň . :/ 

·  Evanjelium (čítané) - Mt 28, 16-20   

·   Pieseň  

1. Otče, Ťa chválim a vzývam Tvoje meno. Slávny si môj Boh, Ty si môj Pán! 

Refr.: Slávny si môj Boh, slávny si môj Boh, slávny si môj Boh, Ty si môj Pán! 

2. Synu, Ťa chválim ... Refr.: 

3. Duchu, Ťa chválim ... Refr.: 

·     Kázeň, modlitba - R 11, 33-36 

·    Pieseň – Srdce moje plesá (autorka a sólo T. Bartošiová) 

·    Oznamy, požehnanie 

·    Pieseň č. 225 - 1. verš 

7. 6. 2020 
Svätá Trojica 

 



 

·    Antifóna č. 48 

Kňaz:   Kráľovi vekov, neviditeľnému, nesmrteľnému, česť a sláva. 

Zbor:   Jedinému múdremu Bohu česť a sláva na veky vekov. 

·  Kolekta, Áronovské požehnanie  

·  Pieseň č. 225 - 3. verš 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozvánky na leto:  
* Pozývame našich dorastencov a konfirmandov vo veku 12-17 rokov na 

INSIDE tábor 2020, ktorý sa bude konať (ak to epidemiologická situácia 

dovolí) 16. - 23.8. v SŠvP Planinka. Viac informácií a prihlasovanie na: 

https://inside.sem.sk/tabor#start 

*   V spolupráci s Detskou misiou aj tento rok pripravujeme denný tábor pre 

deti vo veku 7 - 12 rokov v priestoroch nášho kostola. Téma tábora je „Mladí 

vedci v akcii“. Program je denne od 8:00 - 16:30. Cena tábora: 40 €.  

Prihlásiť sa môžete cez online formulár na:  

https://www.detskamisia.sk/event/354 

*   Dávame do pozornosti pre deti z nášho cirkevného zboru aj pobytový tábor 

v Častej, na ktorí pôjdu niektorí vedúci z nášho zboru. Termíne 1. - 8.8.2020. 

Viac info o táboroch nájdete na:  

https://www.detskamisia.sk/letne-tabory-2020.html 

 

 

Kázňový text:  R 11, 33-36 
  

Ó, hlbokosť bohatstva, múdrosti a známosti Božej! Aké nevyspytateľné 

sú Jeho súdy a nepochopiteľné cesty Jeho. Veď kto poznal myseľ 

Pánovu, alebo kto Mu bol radcom? Alebo kto prv dal Jemu, aby mu 

bolo treba odplatiť? Lebo z Neho, skrze Neho a pre Neho je všetko. 

Jemu sláva naveky. Amen. 

https://inside.sem.sk/tabor#start
https://www.detskamisia.sk/event/354
https://www.detskamisia.sk/letne-tabory-2020.html


 

Oznamy: 
*  Obdobie, počas ktorého sme sa nemohli spoločne stretávať v našom kostole 

sme využili na ďalšie zveľadenie našich priestorov: 

a) vytepovali sme profesionálnym prístrojom všetky sedačky, stoličky, 

kresielka, vyčistili okná na átriu, za čo srdečne ďakujeme manželom 

Bajcsiovým, 

b) upratali sme balkón a vybudovali nový archív dokumentácie, ako aj 

ďalšie práce v kanceláriách, 

c) dali sme profesionálne vyleštiť všetky mramorové podlahy, a aby 

sme udržali ich čistotu, zakúpili sme profesionálny čistiaci prístroj 

Kärcher v sume 3500 €. Na splatenie tohoto prístroja môžete 

prispieť svojím milodarom.  

*   V mesiaci máj sme spustili novú web stránku cirkevného zboru 

ecavdubravka.sk, na ktorej nájdete prehľadne usporiadané všetky aktuálne 

oznamy a kázne. Ďakujeme všetkým, ktorí sa na nej podieľali a starajú sa, 

aby ste mali k dispozícii všetky potrebné informácie o živote nášho CZ. 

*   Všetky prenosy služieb Božích, ktoré boli odvysielané v dúbravskej televízii 

z marca a apríla nájdete aj teraz na našom YouTube kanáli CZ ECAV 

Bratislava – Dúbravka.  

*   Dávame Vám do pozornosti, že ešte stále je možnosť podporiť 2% (3%) dane 

z príjmu občianske združenie pri našom cirkevnom zbore Magdala 1517, 

z ktorého prostriedkov by sme radi podporili diakonickú prácu v našom CZ, 

ako aj prácu s deťmi a mládežou. Viac informácií nájdete aj na našej web 

stránke www.ecavdubravka.sk, ako aj na informačnom letáčiku vo vestibule.  

IČO:    52024202 

Právna forma:  občianske združenie 

Názov:   Magdala 1517, o.z. 

Sídlo – ulica:  M. Schneidera Trnavského 2979/2A;  841 01  Bratislava 

 



 

Milodary: 

*   Bohuznáma rodina ďakuje Pánu Bohu za pomoc a požehnanie. Na potreby 

cirkevného zboru venuje 100 €.  

*   Bohuznámy brat s manželkou ďakujú Pánu Bohu za vzácny dar pravnučky 

Johanky Franczelovej a pri jej krste vyprosujú pre ňu Božiu starostlivosť 

a ochranu. Na cirkevné ciele venujú milodar 100 €. 

*   Bohuznámy brat pri životnom jubileu ďakuje Pánu Bohu za starostlivosť 

a ochranu. Na cirkevné ciele venuje 100 €. 

*   Bohuznáma sestra pri 5. výročí úmrtia svojho ocka Dr. Kuruca, ďakuje Pánu 

Bohu za jeho život a vkladá sa do Božej láskavej starostlivosti. Na cirkevný 

zbor venuje 50 €. 

*   Bohuznáma sestra pri výročí svojej konfirmácie venuje na kostol 40 €. 

*   Bohuznáma sestra ďakuje Pánu Bohu za pomoc počas liečby v nemocnici 

a porúča sa do Jeho ďalšej ochrany. Na cirkevné ciele venuje 100 €. 

*   Bohuznáma sestra venuje na kostol milodar 40 €. 

*   V mesiaci máj sme prijali milodary vo výške 2 330 €. 

*   Ofery z nedeľných služieb Božích boli nasledovné:  

 10.5. - 125,10 €; 

 17.5. - 250,89 €; 

 24.5. - 214,01 €; 

 31.5. - 233,79 €.  


