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Hospodin na návšteve u Abraháma 
 

 
·    Pieseň na vstup – spirituál:  Ja v srdci svetlo mám 

·    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. 240 

1. Teba vďačne chválim, Bože večný, /  všemohúci, v láske nekonečný! / Skloň sa 
k nám, Bože sám, v srdca chrám, / v Tebe svoju nádej stále skladám! 

2. Ty si stvoril, Bože, vesmír celý, / dal si, by sa v noci hviezdy skveli, 
vo dne zas – slnka jas – tešil nás a ukázal očiam tisíce krás. 

3. Čo si stvoril, je dobré a krásne, / o múdrosti Tvojej svedčí jasne. / Tebe sa koria 
aj nebesá; / duša moja v Tebe stále plesá. 

4. Ty si nádej, v Kristu sila naša, / duch náš k Tebe s radosťou sa vznáša!  
Stoj pri nás v každý čas, – počuj hlas / volajúcich dietok, ó Bože náš! 
  

·  Sláva, pozdrav, modlitba      

·  Evanjelium L 6, 36 - 42        

 

 

4. nedeľa po Sv. Trojici 

27. 6. 2021 
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·    Pieseň: Vieru nám daj .... 

Refr: (spoločne zbor) Vieru nám daj, čo úskalia zdoláva,  

nádej nech mám, keď prchá z nás odvaha, lásku rozdávaj. 

·    Kázeň:  1M 18, 1 - 15 

·    Pieseň : Len Bohu ver .... 

Len Bohu ver, hľaď hore k nebesám. Radosť, či smútok máš, pomôže vždy Ti Pán. 
/ Len Bohu ver, v Ňom nádej večnú maj. /Len Bohu ver, na Neho spoliehaj. /: Čas 
rýchlo letí, nevieš, čo môže prísť. / Predobrý Pán chce s tebou ďalej ísť. / Len Bohu 
ver, svoj život Jemu daj. /Len Bohu ver, vlož ruku v Jeho dlaň. :/ 
 

·  Večera Pánova  

·    Áronovské požehnanie        

·    Pieseň č. 405 

1. Sláva buď Tebe, Bože náš, vrúcna vďaka vzdávaná, / že si aj dnes nasýtil nás 
zo svojho požehnania; / chlebom slova svätého sýť, Pane, tiež každého / a v sláve 
svojho kráľovstva daj jesť chlieb blahoslavenstva.  

2. Otče, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, / kraľuj Ty sám v našich 
srdciach,  dej sa dľa Tvojej vôle; / daj nám chlieb každodenný a odpusť naše viny, / 
ochráň nás pred pokušením, zbav zlého, obdar spasením. 

 
 

Oznamy:  

*  Zbierka pre núdznych v našom kostole prebieha do nedele 4. júla. 
Momentálne by potrebovali doplniť - tuhé mydlá, šampóny,  pracie prášky,  
zubné pasty a kefky, papierové vreckovky a utierky,  vlhčené utierky. Svoj 
dar môžete doniesť na farský úrad, alebo v nedeľu odovzdať vo vestibule.  

*  Služby Božie - 5. nedeľu po Sv.Trojici - budú v nedeľu 4.7. v pravidelnom 
čase o 10:30. Služby Božie v DD Pri Kríži budú v stredu 30.6. o 16:00 a v EDS 
na Partizánskej vo štvrtok o 10:00. 

*  Ofera z nedele 20.6. bola 190,21 €.  

  


