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Život s Bohom dáva slobodu 
 
   
   

·  Pieseň na vstup: Laudate omnes gentes (Chváľte Pána..) 
   

·  Privítanie          

· Predspev veľkonočný:  

Kňaz: Kristus Pán vstal z mŕtvych! Haleluja! 

Zbor:  Ktorý trpel za nás! Haleluja! 

Kňaz: Chváľte Hospodina všetky národy a velebte Ho všetci ľudia. 

Všetci: Kristus Pán vstal z mŕtvych! Haleluja! Ktorý trpel za nás! 

Haleluja! 
 

·  Pieseň č. 374 

1. Keď zasvitnú ranné zore, / Tebe spieva zem i more. / 
Všetko živé vzdáva chválu / Tebe, Pane, veľký náš Kráľu.  

2. A človek, čo každodenne / toľké dary prijme cenné, / 
ten by azda zabudnúť mal, / Tebe: „Sláva“ by nespieval? 

3. Sotva oči pretrieť stačím, / už Ti srdcom vrúcne vďačím. / 
Za všetko, čo dávaš, Pane, / sláviť Ťa chcem neprestajne.  

4. Koľkí smrti snom zaspali, / čo na lôžko sa pobrali. / 
My sme sa však prebudili, / aby sme Ťa velebili.      

    
 

 

4. nedeľa po Veľkej noci 
2. 5. 2021 

 



 

 

·  Sláva, pozdrav, čítaná modlitba      

·  Evanjelium podľa Matúša 7, 24-27       

·  Viera všeobecná kresťanská         

·    Pieseň č. 352, 1. a 3. verš  

1. Ó, by som tisíc jazykov mal, / z tisícich úst znel by môj hlas, /            
každému by som oznamoval, / čo mám v svojom srdci teraz, /                
za piesňou pieseň by znela / na chválu Božieho diela.  

3. O Božej dobrote chcem spievať, / kým jazykom len pohnúť viem, / 
obete chvály Mu prinášať / s radostným srdcom každý deň, /            
keď nebudem môcť slovami, / chcem Boha chváliť vzdychami. 

 

·    Kázeň - Sk 16, 23-34        

·    Pieseň: Spievaj Pánovi - Taizé   

·    Antifóna č. 20 

Kňaz: Dobroreč moja duša Hospodinu! 

Zbor: A celé moje vnútro Jeho menu svätému! 

 

·    Kolekta     

·    Áronovské požehnanie        

·    Pieseň        

/: Milosť Kristova buď s vami, Božia láska nech vás plní, 

Svätý Duch nech vo vás  príbytok svoj má. :/ 

/: Nech vedie a žehná a ochraňuje vás. :/ 

 

 

 

 
 



 

 
 

Kázňový text: Skutky apoštolov 16, 23 – 34 
 

Keď ich zbičovali, uvrhli ich do väzenia a žalárnikovi prikázali, aby ich 
starostlivo strážil. Keď dostal taký príkaz, uvrhol ich do vnútorného väzenia 
a nohy im tuho zovrel do klady. Okolo polnoci modlili sa Pavel a Sílas, 
spievali Bohu chvály a väzni ich počúvali. Odrazu nastalo veľké 
zemetrasenie, takže sa otriasali základy žalára, všetky dvere sa razom 
otvorili a všetkým sa uvoľnili okovy. Keď sa žalárnik prebudil a dvere 
väzenia videl otvorené, tasil meč a chcel si vziať život; domnieval sa totiž, 
že väzni utiekli. Ale Pavel zavolal silným hlasom: Neubližuj si! Veď sme 
všetci tu! I pýtal si svetlo, vbehol a trasúc sa padol pred Pavlom a Sílom,  
vyviedol ich hovoriac: Páni, čo mám činiť, aby som bol spasený?  
Odpovedali mu: Ver v Pána Ježiša a budeš spasený ty aj tvoj dom!  Potom 
hovorili mu slovo Božie, aj všetkým v jeho dome. V tú nočnú hodinu prijal 
ich k sebe, umyl im rany a hneď sa dal pokrstiť aj on, aj všetci jeho domáci. 
Potom ich zaviedol do domu, pripravil stôl a veselil sa s celým domom, že 
uveril Bohu. 

 

 

Milodary: 
 

*  Ďakujeme všetkým ochotným darcom, ktorí počas obdobia 
zavretých kostolov (od 20.12. – 25.4.2021) podporili náš cirkevný zbor 
milodarom:  

- v januári sme prijali milodary v celkovej výške 812,- € 

- vo februári 1157,77 € 

- v marci 1546,77 € 

- v apríli 1 653 € 
 

*  Cirkevnému zboru by veľmi pomohlo, ak by si členovia a priatelia 
nášho cirkevného zboru zriadili na svojom účte trvalý príkaz, ktorým by 
hoci i malou sumou pravidelne podporovali našu duchovnú prácu 
i údržbu kostola. Číslo účtu: SK95 1100 0000 0029 2686 8064. 
Ďakujeme. 

   „ochotného darcu miluje Boh.“   2.Korintským 9, 7 



 

 

 
Oznamy: 
 
 

*  V nádeji vzkriesenia sme sa rozlúčili s: Ladislavom Liptákom Kováčom 
(77r.), Annou Billik Ernoné (81r.), JUDr. Vladimírom Kolesárom (80r.), 
Amáliou Baranovou (84r.)  Annou Oravcovou (75r.) 

 
*  Pokrstili sme deti Sofiu Šajbenovú a Adelu Holčíkovú. Prajeme 
rodičom Božiu múdrosť a trpezlivosť pri ich výchove!  
 
*  Hľadáme súrne ochotného brata či sestru na upratovanie 
kostola. Jedná sa o prácu na dohodu 1-2 krát do týždňa, konkrétne na 
vysávanie a upratovanie kostola, zborovej a besiedkárskej miestnosti, 
kancelárií a zametanie pred kostolom. (upratovanie vestibulu, chodieb 
a toaliet je zabezpečené.)  

 
  
*   Od 9. mája sa budú Služby Božie konať  bez nutnosti prihlasovania:  
o   9:30 -  prednostne pre seniorov (aj s doprovodom)  
o 10:30 - pre ostatných 
 

 

Prosíme počas Služieb Božích o dodržiavanie opatrení ! 

Respirátor – Odstupy (2m) – Ruky (dezinfekcia) 

 

 


