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Trojica – nepochopiteľné mystérium 

 

 
·    Pieseň na vstup: Svätý, svätý, svätý... (spevokol) 

·    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 kajúca:  

1.  /: Kriste prijmi ma, :/: Pane môj si jediný, :/: kto mi silu dá. :/                                                      
2.  /: Z duše zmývaš hriech, :/: znova smiem byť čistejší, :/: ako biely sneh. :/ 
3.  /: Vďačne spievať chcem, :/: Ty si mojou záchranou, :/: Pane,  ďakujem. :/ 

 

·  Sláva, pozdrav, modlitba     

·  Evanjelium: Mt 28, 16-20        

·  Nicejské vyznanie viery 

Verím v jedného Boha Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, 
všetkých vecí viditeľných i neviditeľných. 

I v jedného Pána Ježiša Krista, jednorodeného Syna Božieho, splodeného         
z Otca pred všetkými vekmi; Boha z Boha a Svetlo zo Svetla, pravého Boha      
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z Boha pravého; splodeného, nie stvoreného, jednej podstaty s Otcom, skrze 
ktorého bolo všetko stvorené; ktorý pre nás ľudí a pre naše spasenie zostúpil 
z nebies a vtelil sa skrze Ducha Svätého z Márie panny a človekom sa stal; 
ukrižovaný bol tiež za nás, pod Pontským Pilátom trpel a bol pochovaný; a na 
tretí deň vstal z mŕtvych podľa Písem; vstúpil na nebesá, sedí na pravici 
Otcovej a zas príde v sláve súdiť živých i mŕtvych; a Jeho kráľovstvu nebude 
konca. 

Verím i v Ducha Svätého, Pána a Darcu života, ktorý pochádza od Otca i 
Syna, ktorý spolu s Otcom a Synom ctený a slávený býva, ktorý hovoril skrze 
prorokov. 

I v jednu svätú všeobecnú a apoštolskú cirkev. Vyznávam jeden krst na 
odpustenie hriechov a očakávam vzkriesenie mŕtvych a život v budúcom 
veku. Amen. 

 

·    Pieseň – kánon  

1.   Otče, Teba chválim, žehnaj rukou ma svojou. Milujem Ťa. 
2.   Synu, Teba chválim, obmy krvou ma svojou. Milujem Ťa. 
3.   Duchu, Teba chválim, naplň mocou ma svojou. Milujem Ťa.  
 

·    Kázeň: R 11, 33-36 

·    Pieseň č. 184, 1. verš 

1.  Oslávme Boha svätého, / v Trojici Boha jedného, / veď všetkého je 
Tvorcom. / Na obraz svoj On stvoril nás, / nám darov hojnosť dáva včas, 
je naším dobrým Otcom. / Svätý, Svätý, Svätý náš Boh, / Pán mocností 

na výsosti, / sláva buď Jeho milosti. 
  

 ·   Večera Pánova 

·    Áronovské požehnanie        

·    Verš piesne č. 298, 1. verš   

1.  Ježiša neopustím, duša mi je uzdravená; / ďakujem, dobrorečím, bol 
som hosťom svojho Pána. / Plesám, spevom radostným: Ježiša 
neopustím. 

 



 

Milodary: 
 

*   Bohuznáma rodina s vďakou za svoje deti prosia Pána Boha o múdrosť 
pri ich výchove a opateru venuje na potreby cirkevného zboru 150 €. 

 

*   Bohuznáma sestra Anna venuje milodar na cirkevné ciele 90 €. 
 

*   Bohuznáma sestra Vlasta venuje milodar na cirkevné ciele 30 €. 
 

*   Bohuznáma sestra Jelka pri platení cirkevného príspevku venuje 
milodar na cirkevné ciele 100 €. 

 

*   Bohuznámi  manželia venujú milodar na prácu s deťmi a mládežou 200 €. 
 

* Ďakujeme všetkým ochotným darcom, ktorí počas obdobia zavretých 
kostolov podporili náš cirkevný zbor milodarom.  

 

Cirkevnému zboru by 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.   

 
*   Ofera z nedele 23.5. bola 143,99 €.  
 
 

Oznamy:   
 

*   Aktivity v 24. týždni: 

Streda 2.6. : Služby Božie v DD Pri kríži – 16:00 

Štvrtok 3.6.: Služby Božie v EDS – 10:00 

Piatok 4.6.  : DDorast – 15:30 

Nedeľa 6.6.:  Služby Božie   o   9:30 hod.  

                          o    10:30 hod. (počas SB bude detská besiedka) 

 
Od pondelka 31.5. platia pre náš kostol nasledujúce opatrenia:  50% 
kapacita, t. j. 130 miest, použitie rúška.  
                                               Srdečne Vás pozývame! 



 

 
 


