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Poodhalený závoj smrti 
 

 

·  Introit - organové prelúdium (F.Blaškovič) 

· Privítanie   

· Predspev - Najsvätejší 

· Konfiteor  

·  Pieseň č. 439 

·  Sláva, pozdrav, kolekta      

·  Evanjelium - J 5, 24-29   

·  Viera všeobecná kresťanská  

·    Pieseň - sólo - Môj Vykupiteľ žije (autorka a spev: T. Bartošiová)   

·    Kázeň - 2K 5, 1-10 

·    Organové prelúdium (J.S. Bach: Air, na organe hrá A. Mišunová) 

·    Báseň  E. Komárik - Dušou som emigroval         

·    Spomienka na tých, ktorí nás predišli do večnosti  

·  Pieseň - kvartet - Túžim vždy bližšie, k Tebe, môj Pán 

·  Modlitba, požehnanie 

·    Antifóna č. 83    

Kňaz: Nikto z nás nežije sebe a nik sebe ani neumiera. 

Zbor: Lebo či žijeme, či umierame, Pánovi sme. 

·  Kolekta, Áronovské požehnanie   

·  Záverečná pieseň - č. 690, 1. a 5. verš 

 

 

 

22. 11. 2020 
Nedeľa večnosti 

 



 

Kázňový text:  2. list Korintským 5.kap., 1. - 10.verš  
 

Vieme totiž, že keď sa stánok nášho pozemského príbytku aj zborí, máme dom 
od Boha, príbytok nie rukou zhotovený, večný v nebesiach. ...... Sme teda vždy 
dobrej mysle a vieme, že dokiaľ prebývame v tele, ďaleko sme od Pána, lebo 
žijeme vierou, a nie videním! Sme dobrej mysle a radšej si volíme vysťahovať sa 
z tela a prebývať s Pánom. Preto či prebývame (v tele), a či sa vysťahúvame  
(z neho), snažíme sa byť Mu príjemní. Všetci totiž musíme sa ukázať pred 
súdnou stolicou Kristovou, aby každý prijal dobré či zlé ako odplatu za to, čo 
konal v tele, podľa toho, ako pracoval. 

 

Milodary: 
 
*   V mesiaci október sme prostredníctvom vkladu na bankový účet prijali 
milodary vo výške 1 207 €. Ďakujeme všetkým ochotným bratom a sestrám, ktorí 
aj týmto spôsobom prispeli, či pravidelne prispievajú na prevádzku a prácu nášho 
cirkevného zboru. 
 

V uplynulom týždni  sme prijali nasledovné milodary: 
 

*   Bohuznáma sestra Anna pri príležitosti svojich 75. narodenín ďakuje Pánu 
Bohu za všetko dobré, čo prijala z Jeho ruky a vyprosuje si požehnanie a zdravie 
do ďalších rokov života. Na cirkevný zbor venuje 50 €. 
 

*   Pri 1. výročí úmrtia brata Ing. Jána Juríčka s láskou na neho spomínajú 
manželka, deti Soňa a Peter rodinami, vnúčatá Peťko a Viki, ako aj švagor  
s rodinou a vkladajú sa do láskavých Božích rúk. Na cirkevný zbor venujú 100 €.  
 

Oznamy:  
 
 

*  Budúcu nedeľu 29.11. bude 1.adventná nedeľa. Počas Služieb Božích bude 
prislúžená sviatosť Večere Pánovej s rešpektovaním bezpečnostných pravidiel 
(jednorázové poháriky, pristupovanie po jednom) 
  
*  V adventnom období od 1.12. budú v našom kostole večerné Služby Božie 
každý utorok o 17:30.   Srdečne Vás pozývame k Božiemu Slovu a sústredeniu sa  
na blížiace sa vianočné sviatky.   

 
 


