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Privádzaš iných ľudí k Ježišovi Kristovi? 
 

 
·    Organové prelúdium 

·    Privítanie   

· Predspev         

Kňaz: Tvoj ľud pred Tebou sa schádza, Bože náš.  
Zbor: Tvoj ľud pred Tebou sa schádza, Bože náš.  
K Tebe ideme, lebo Ty si dobrotivý, k Tebe ideme, Ty veľký Bože náš. 
Kňaz: Tvoj Duch príď ku nám Ty slávny Bože náš.  
Zbor: Tvoj Duch príď ku nám Ty slávny Bože náš. K Tebe ideme… 
Kňaz: Svojou láskou spájaj Tvoj ľud Bože náš. 
Zbor: Svojou láskou spájaj Tvoj ľud Bože náš. K Tebe ideme… 

· 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. 387 

1.   Už slnko vychádza nad kraj, chváľ Pána hneď zrána,  
bol Tvoja ochrana; vďaku Mu vzdaj!  

2.  Ty, Bože, si mojím Strážcom, buď so mnou nocou – dňom,  
Tvoj anjel nech mi je dnes ochrancom.  

3.  Pred diablom stále ma varuj, keď myslím a činím;  
Ty srdcu žiadúcu pomoc daruj!  

4.  Za to Ťa budem ctiť, Pane, sluha Tvoj, Bože môj,  
v čas ranný, večerný i vždy. Amen. 

·  Sláva, pozdrav, kolekta 

·   Evanjelium: Mt 9, 35-38 

·    Viera všeobecná kresťanská      

·   Program detí z denného letného tábora pod vedením M. Fraňa 

·    Pieseň č. 446 (1. verš sólo T. Bartošiová) 

1. Emanuel milý, Knieža veriacich,  
príď ku mne, príď, radosť duše mojej:  
Tebe som dal srdce, čo horí vrúcne  
ohňom nehynúcej lásky Tvojej;  
nič nemám milšie, nad Teba drahšie,  
keď Ťa mám, všetko mám, Pane Ježiši. 

2.  Tvoju reč najviac si na svete vážim,  
je ako príjemná rosa ranná,  
ktorá mi vyschnutú dušu rozvlaží,  
preto na ňu s túžbou očakávam;  
občerstvuj ma sám, nech ma neľaká  
tieň smrti, na Teba sa spolieham.  

3.  Aj keď ma tak ako mnohých veriacich  
trápieva často kríž a súženie,  
vtedy keď o Tebe rozjímam v srdci,  
cítim i v zármutku potešenie.  



 

Nič ma neskláti a neodvráti  
od Teba, Kriste môj, nádej jediná.  

4.  Bez žiaľu zanechám sveta márnosti,  
     Ježiši, najdrahší poklad si môj;  

túžim len po Tebe, s Tebou radosti  
v nebesiach užívať, som predsa Tvoj.  
S Tebou zostanem, keď žiť prestanem,  
Ty budeš naveky životom mojím. 

·    Kázeň: Mt 28, 18-20, modlitba 

·    Pieseň: Jedine láska (sólo T. Bartošiová) 

·    Oznamy, požehnanie 

·  Pieseň č. 636, 1. – 2. verš 

1.  Pomôž, Bože večný, aby som zbytočný  
  aby som zbytočný, na svete nebol.  

2.  Daj to, Bože z výšin, by som svojim blížnym,  
   by som svojim blížnym na ťarchu nebol. 

·  Antifóna č. 67 

Kňaz: Ja sa nehanbím za evanjelium Kristovo. 
Zbor: Lebo mocou Božou je ono na spasenie každému veriacemu. 
  

·    Kolekta 

·    Áronovské požehnanie        

·  Pieseň č. 636, 3. – 4. verš 

3.  Daj to, Všemohúci, aby v mojom srdci, 
  aby v mojom srdci, pýchy tieň nebol. 

4.  Pomôž mne slabému, aby som k dobrému, 
   aby som k dobrému vždy hotový bol. 

·    Organové postlúdium 

 
 



 

Milodary: 
 

*  Bohuznámy brat Stanislav venuje na prácu s deťmi 200 €. 

*  Ofera z nedele 18.7. bola 185,54 €.  

*  Ďakujeme za Vaše milodary a všetkým pravidelným prispievateľom na 
bankový účet cirkevného zboru. Ochotného darcu miluje Boh. (2K 9, 7) 

 

Oznamy:  
 

*  Budúcu nedeľu 1. augusta prebehne počas Služieb Božích v našom 
cirkevnom zbore volebný konvent na funkciu generálneho dozorcu 
ECAV na Slovensku. Na túto funkciu boli navrhnutí dvaja kandidáti – 
bratia Marián Damankoš a Ivan Trepáč. 

*  Služby Božie v DD Pri kríži budú v stredu 28.7. o 16:00 hod. a v EDS         
na Partizánskej ul. vo štvrtok 29.7. o 10:00 hod. 

*  Služby Božie počas letných prázdnin bývajú v našom kostole každú 
nedeľu o 10:30 hod. Srdečne Vás všetkých pozývame. 

*  TÁBOROVÝ BAZÁR: Podporte letnú zbierku Detskej misie pre Detskú 
misiu v Južnom Sudáne kúpou výrobku z Denného tábora v ECAV 
Dúbravka. Ďakujeme za Váš dobrovoľný príspevok. 

*  Organový koncert prof. Jána Vladimíra Michalka sa uskutoční v sobotu 
31.7. o 19:00 hod. v evanjelickom a. v. kostole v Pezinku – Grinave.  

 

 

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 Služieb Božích, nové piesne a kázne  
nájdete aj na našom YouTube ECAV Dúbravka. 

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

