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Ach, tie naše reptania! 
 

 
·    Organové 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! 
 

·    Konfiteor 

Kňaz:  Skloňme sa pred Hospodinom a vyznajme spoločne: 

Zbor: Bože milostivý, priznávam, že som sa previnil(a) myšlienkami, 
slovami a skutkami. Konal(a) som, čo je zlé, a zanedbal(a), čo je dobré. 
Úprimne to ľutujem a prosím, zmiluj sa nado mnou. Daj mi silu, aby 
som odolával(a) zlu. Nech som hodnejší(ia) toho obrazu, na ktorý si ma 
stvoril. Pomáhaj mi k tomu, Otče dobrý. 
Kňaz:  Otec nebeský, ktorý skúma ľudské srdcia, počuje naše prosby 

a podľa svojho sľubu sa zmiluje nad tými, ktorí sa úprimne kajajú. Nech 

sa tak stane. Amen. 
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·   Pieseň č. 393 

1. Vstali sme a hneď za rána / hľadáme Ťa, svojho Pána, / príď, kraľuj 
a bdej nad nami, / Kráľ nad kráľmi požehnaný. 

2.  V tento ranný i v každý čas / Ty zostávaš stále pri nás, / veď nás ku 
spravodlivosti / a daj nám žiť v pravej cnosti. 

3.  K duchovným darom, ó Pane, / nech sú telesné pridané, / daj nám, 
čo k životu treba, / zdravia, pokoja a chleba. 

4.  Zo svojej veľkej milosti / veď nás v ústrety večnosti, / však si Pánom 
zeme, neba, / daj sa stretnúť nám u Teba.  

 

·  Sláva, pozdrav, kolekta 

·  Epištola: R 6, 19-23 

·   Pieseň č. 343, 1. – 3, 6. verš 

1. Chvála Tebe, Bože náš, / chvála Tebe na výsosti, / za všetko, čo 
darom dáš, / láska Tvoja hojne hostí, / Refr.: chvála, chvála, chvála 
Ti, / Darca v daroch bohatý. 

2.  Za život, čo dal si nám, / Tebe, Bože, ďakujeme, / tela nášho časný 
chrám / Duchu Tvojmu venujeme, / Refr.: chvála, chvála...  

3.  Za tú dušu, Bože náš, / vdýchnutú do nášho tela, / nech vždy vďačný 
chváli hlas / Teba, Otca Stvoriteľa, / Refr.: chvála, chvála... 

6. Za náš poklad najvyšší, / Tvoju lásku stelesnenú, / daný v Kristu 
Ježiši k životu a vykúpeniu, / Refr.: chvála, chvála... 

·   Evanjelium: Mk 8, 1-10 

·    Viera všeobecná kresťanská      

·   Pieseň č. 523 

1. Nermúť sa príliš nad trpkosťou / položenia, v akom žiješ,    
neprichoď k Bohu so sťažnosťou, že všetko tu mať nemôžeš; / mysli 
na Neho v súžení, / naplní ťa potešením. 



 

2.  Pováž, či ej to pravá radosť, / čo stále túžobne hľadáš, / či nebude 
aj mnohá žalosť / v tom, čo dnes získať si žiadaš? / Vedz, spokojnosť 
je vzácna cnosť, / keď máš na tom, čo Boh dal, dosť. 

3.  Či sa tak zmýšľať opovážiš, / že Boh na teba zabudol? / Čo Jeho lásku 
nepovážiš, / ňou dodnes prítomný ti bol? / Veď viac, než 
zasluhujeme, / od Neho darom prijmeme. 

4.  Kto Pánu Bohu dôveruje, / tak pracuje tu v časnosti, / On toho sám 
raz obdaruje / životom v sláve, radosti; / Bože, riaď moje cesty sám, 
nech na tom, čo dáš, prestávam. 

·    Kázeň:  2M 16, 2-3.11-18, modlitba 

·    Organová skladba 

·    Oznamy, požehnanie 

·  Pieseň č. 649, 1. verš 

1.  V srdciach nech nám radosť horí, / v duši planie vďaky cit, / Otec 
v nebi zve nás deťmi, / máme prečo šťastní byť. / Refr.: Aká radosť, 
aké šťastie, / keď nám žiari Slnka svit, / Kristus je náš Vykupiteľ, / 
budeme s Ním večne žiť. 

·  Antifóna č. 61 

Kňaz: Ďakujte Hospodinu, lebo je dobrý. Sláva Bohu. 
Zbor: Veď Jeho milosť trvá na veky. Sláva Bohu. 
  

·    Kolekta, Áronovské požehnanie        

·  Pieseň č. 649, 2. – 3. verš 

2.  Boh nás ako Otec vedie / šírou púšťou sveta sám, / chráni v boji 
každodenne, / milosť, silu dáva nám. / Refr.: Aká radosť... 

3.  Keď však z cesty odbočíme / zahalí mrak temný nás, / neisté sú naše 
kroky, / a prázdny je život náš. / Refr.: Aká radosť... 

·    Organové postlúdium 

 

 



 

Milodary:  
*  Bohuznáma sestra Ružena pri platení cirkevného príspevku  venuje na 

potreby cirkevného zboru milodar 50 €. 

*  Pri poslednej rozlúčke s milovanou mamičkou, starou a prastarou mamou 
Margitou Mateíčkovou venuje zarmútená rodina milodar na cirk. ciele 100 €. 

*  Ofera z nedele 11.7. bola 196,44 €.  

*  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. 

*  Zbierka pre núdznych bola ukončená.  Hygienické potreby zo zbierky boli 
odovzdané do skladu Kresťanov v meste na Ambroseho ulici v Petržalke, kde 
budú prideľované núdznym ľuďom. – Pani Vaniherová, zodpovedná za 
prevádzku skladu, vyjadrila úprimné poďakovanie všetkým darcom z ECAV 
Dúbravka za množstvo vyzbieraných vecí.  

 

*  V nedeľu 1. augusta prebehne počas Služieb Božích v našom zbore volebný 
konvent na funkciu generálneho dozorcu. Na túto funkciu boli kandidovaní 
dvaja kandidáti – brat Marián Damankoš a brat Ivan Trepáč. Ak by ste radi 
spoznali oboch kandidátov, ponúkame vám priamy prenos diskusie 
Mediálneho výboru ECAV z CZ Hybe. Uskutoční sa 24.7.2021 o 16:00 hod. na 
YouTube: ECAV s vami. Svoje otázky môžete posielať na media@ecav.sk. 

*  Služby Božie počas letných prázdnin bývajú každú nedeľu o 10:30 hod.  

Všetky kázne z nedeľných Služieb Božích si môžete vypočuť na našej web 
stránke ecadubravka.sk, v záložke vypočujte si – kázne. 

https://www.ecavdubravka.sk/kazne-2021/  

Záznamy SB, nové piesne a kázne nájdete aj na 
YouTube ECAV Dúbravka 
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