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6. nedeľa po Sv. Trojici

11. 7. 2021
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tel.: 0910 747 818 | zb. farár: 0908 940 792
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www.facebook.com/ecavdubravka/
číslo účtu – IBAN SK95 1100 0000 0029 2686 8064

Keď menej je viac.
· Prelúdium
· 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 - Kyrie
1. Zmiluj sa, Bože, / zmiluj nad nami, / vo svojej láske / zostávaj s
nami.
2. Zmiluj sa, zmiluj, / Ježišu, Pane, / nech Tvoja vôľa / pri nás sa stane.
3. Zmiluj sa, zmiluj ,/ ó, Duchu Svätý, / do srdca nášho / nádej nech
svieti.
4. Dúfame v Teba, / Boh trojjediný, / zmiluj sa, zmiluj, / zhlaď naše
viny.
· Sláva, pozdrav, modlitba

· Epištola R 6, 3-11
· Pieseň č. 345
1. Chváľme dnes Pána, oslavujme hlasne, / spievajme chvály, velebme
Ho vďačne, / veď On nás chráni, opatruje verne / z lásky nesmiernej.
2. Ó, Bože, daj nám vidieť Svetlo jasné, / Ježiša Krista a zvesť prijať
v Písme, / že v Ňom je život, vzkriesenie, blaženosť / a večná radosť!
3. Dávaj nám vieru v Tvojho Syna stále, / na všetkých cestách
sprevádzaj nás ďalej, / uveď do nebies, kde príbytok máme / vo večnej
sláve.
4. Ó, Bože lásky, Teba ľud Tvoj slávi, / lebo si v Slove najdrahšom sa
zjavil, / v Synovi svojom, Záchrancovi našom / a v Duchu Svätom.
· Evanjelium L 9, 57 - 62
· Viera všeobecná kresťanská
· Pieseň č. 494
1. Pán Boh sila moja / i ochrana moja; / zlého sa nebojím, / veď On
dáva svojim / pokoja.
2. Len jedno si žiadam, / a to stále hľadám, / nech v Božej ochrane, /
v dome Tvojom, Pane, / prebývam.
3. Keď kľakám pokorne, vypočuj, ma, Pane, / v modlitbe Ťa hľadám,
v Teba nádej skladám oddane.
4. Tvár svoju predo mnou / neskrývaj, buď so mnou; / Ty si mi dňomnocou / bezpečnou pomocou, / ochranou.
5. Pravde ma vyučuj, / od pretvárky varuj, / nech nekonám klamne, /
ale vždy úprimne; / to mi daj!
6. Ó, Bože veliký, / vyslyš moje vzdychy; / Teba chcem vyznávať, / Tebe
chválu vzdávať / naveky.

· Kázeň: 1M 19, 1-15. 29-32. 36-38
· Pieseň č. 493, 1. a 2. verš
1. Ó, veď ma sám, ja nemám síl / a svetla, pravdy vo mne niet. / Hoc
rád by ku cti Tvojej žil, / predsa sa dávam k hriechu zviesť.
2. Ó, veď ma cestou pokory, / nech zomrie moje pyšné ja, / nech srdce
vďakou zahorí / a zvelebuje, slávi Ťa.
· Antifóna č. 56
Kňaz: Hľadajte najprv kráľovstvo Božie a jeho spravodlivosť.
Zbor: A všetko ostatné vám bude pridané.
· Kolekta, Áronovské požehnanie
· Pieseň č. 493, 3.a 4.verš
3. Ó, vyveď z hriechov brán ma sám, / ja ešte príliš na svet zriem, / ach,
zoškliv jeho zvod a klam, / nech Tebe žijem, Tebe mriem.
4. Ó Pane môj, niet nad Tvoj kríž, / len v ňom je spásy veľká moc, / tou
mocou moje srdce stíš / a zažeň žiaľu, hriechu noc.

Milodary:
* Bohuznámy brat Pavel venuje na potreby cirkevného zboru 100 €.
* Bohuznámy brat Dušan s vďakou za Božiu pomoc a s prosbou o Božie
vedenie a ochranu venuje milodar 100 €.
* Ofera z nedele 4.7. bola 720 €. Je venovaná bratom a sestrám
postihnutým tornádom na Morave.
* Ďakujeme za Vaše milodary a všetkým pravidelným prispievateľom
na bankový účet zboru. Ochotného darcu miluje Boh.

Oznamy:
* V týždni od 19. – 23. júla (pondelok – piatok) bude v našom
cirkevnom zbore denný detský tábor pod vedením brata Michala
Fraňa. Prosíme o modlitby za zdravie detí, múdrosť a trpezlivosť pre
vedúcich tábora a duchovný úžitok pre všetkých. V prípade, že by ste
radi prispeli počas tábora občerstvením – koláčikom, ovocím – či
pomohli s každodenným upratovaním, budeme vďační aj za takúto
formu pomoci. Prihlásiť sa na konkrétny termín môžete na farskom
úrade, alebo u brata kaplána na tel. č.: 0911 786 411.
* Východný dištrikt ECAV na Slovensku srdečne pozýva na tradičné
Misijné dni Východného dištriktu v termíne 26. – 29. august 2021
v hoteli SOREA v Ľubovnianskych Kúpeľoch. Ústredná téma
„Extrémne premeny“ vychádza z listu ap. Pavla Rímskym:
„A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovením
mysle, aby ste vedeli rozpoznať, čo je vôľa Božia, totiž, čo je dobré,
milé a dokonalé.“ (R 12,2) Registrovať sa môžete na adrese:
https://vdecav.sk/dni/ Je potrebné prihlásiť sa do 10. augusta 2021.
Viac informácii o programe a prihlasovaní nájdete
na www.vdecav.sk/dni/
* Evanjelická bohoslovecká fakulta pozýva všetkých záujemcov o
štúdium evanjelickej teológie so zameraním na ordináciu v ECAV.
Pozývame zároveň aj záujemcov o štúdium učiteľstva náboženskej
výchovy v kombinácii s predmetmi (slovenským, anglickým,
nemeckým či maďarským jazykom a literatúrou, históriou, filozofiou,
geografiou a telesnou výchovou), ale aj záujemcov o štúdium
evanjelickej teológie so zameraním na sociálnu pomoc a jej riadenie.
Elektronické prihlášky je možné zasielať do 31. júla. Bližšie
informácie nájdete na stránke EBF UK.
* Služby Božie počas letných prázdnin sú pravidelne každú nedeľu
o 10:30. Počas prázdnin detská besiedka nie je. Myslime
v modlitbách aj na naše deti a mládež, aby ich Pán Boh ochraňoval na
ich cestách.

