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Keď Boh prehovorí, dejú sa veľké veci 
 

·  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. 190 

·  Sláva, pozdrav, kolekta, epištola – 1Pt 1, 22-25 

·  Pieseň č. 213 

·  Evanjelium – L 7, 11-17 

·  Viera všeobecná kresťanská 

·  Pieseň č. 217 

·    Kázeň – L 5, 1-11 

·    Organová skladba (F. Blaškovič) 

  ·    Modlitba, oznamy, požehnanie 

·    Pieseň č. 484, 1.-2. verš 

· Antifóna č. 53  

Kňaz: Slovo Kristovo nech prebýva vo vás bohate. 

Zbor: A pokoj Kristov nech sa rozhojňuje v našich srdciach. 

·     Kolekta, Áronovské požehnanie  

·  Pieseň č. 484, 3. verš 

 

12. 7. 2020 
5. nedeľa po Svätej Trojici 

 



 

 

Milodary: 

*   Bohuznáma rodina pri spomienke na 30. výročie úmrtia mamičky 
venuje na CZ 20 €. 

*  Bohuznáma sestra Zuzana pri príležitosti svojho životného jubilea 
(90.rokov) ďakuje Pánu Bohu za doterajšie vedenie a požehnanie. 
Do ďalších rokov jej života prosí o Jeho milosť a zdravie. Pri tejto 
príležitosti spomína s veľkou láskou na svojich zosnulých rodičov 
a starostlivého a láskavého manžela. Pre synov Vladka a Boriska 
a ich rodiny (7 pravnúčat) prosí o Božie požehnanie a ochranu.  
Na rekonštrukciu kostola venuje 200 €. 

*   Bohuznámy brat Rudolf venuje na rekonštrukciu kostola 40 €. 

*   Bohuznáma sestra Anna-Viera so synom venujú na  rekonštrukciu 
kostola 30 €. 

*   Bohuznáma sestra Ľubica venuje na rekonštrukciu kostola 200 €. 

Oznamy: 

*   Budúcu nedeľu privítame na službách Božích brata farára Pála  
Záhorcza zo Sarvaša, ktorý nám poslúži zvesťou slova Božieho. 

*   Počas leta sa uskutočnia detské tábory. Myslime preto vo svojich 
modlitbách na všetky deti, vedúcich a organizátorov, aby im Pán 
Boh pomáhal a požehnával spoločný čas. 

*   Ofera z nedele 5.7. bola 245,70 €. 

Kázňový text:  L 5, 1-11 
 

Raz, keď sa zástup valil na Neho, aby počúval slovo Božie, stál vedľa 
Genezaretského jazera. A uzrel dve lode pri jazere; rybári už vystúpili z nich a 
prali siete. Vstúpil teda na jednu z lodí, ktorá patrila Šimonovi, a prosil ho, aby 
máličko odrazil od brehu. I posadil sa a z lode učil zástupy. Keď prestal hovoriť, 
povedal Šimonovi: Odraz na hlbinu, spusťte siete a lovte! Odpovedajúc Mu, 
Šimon povedal: Majstre, celú noc sme sa namáhali... 
 


