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Ježiš hovorí áno, a čo ty?
(káže Pál Záhorecz, zb.farár Szarvas)
· Organové prelúdium
· Privítanie
· Predspev – pieseň č. 605
1.

Liturg: Vojdite, plesajme, chválospevy spievajme!
Zbor: Vojdite, plesajme, chválospevy spievajme!
Liturg: Predstúpme pred Hospodina s poďakovaním zvučným!
Zbor: Predstúpme pred Hospodina s poďakovaním zvučným!

2. Liturg: On stvoril more, zem a všetko, čo živé je.
Zbor: On stvoril more, zem a všetko, čo živé je.
Liturg: Jeho dielom sú hlbiny, i končiare Jeho sú.
Zbor: Jeho dielom sú hlbiny, i končiare Jeho sú.
3. Liturg: Hospodin je náš Boh, my sme Jeho pastvy ľud.
Zbor: Hospodin je náš Boh, my sme Jeho pastvy ľud.
Liturg: Nezatvrďme srdce v blude, počujme dnes Jeho hlas!
Zbor: Nezatvrďme srdce v blude, počujme dnes Jeho hlas!

· Pieseň kajúca: (responsívne)
1.sólo: Kriste prijmi ma,
sólo: Pane môj si jediný,
sólo: kto mi silu dá,

zbor: Kriste prijmi ma,
zbor: Pane môj si jediný,
zbor: kto mi silu dá.

2.sólo: Z duše zmývaš hriech, zbor: z duše zmývaš hriech,
sólo: znova smiem byť čistejší, zbor: znova smiem byť čistejší,
sólo: ako biely sneh,
zbor: ako biely sneh.
3.sólo: Vďačne spievať chcem, zbor: vďačne spievať chcem,
sólo: Ty si mojou záchranou, zbor: Ty si mojou záchranou,
sólo: Pane, ďakujem.
zbor: Pane, ďakujem.
· Sláva, pozdrav, kolekta
· Slávnostný Žalm 113
· Pieseň č. 245
1. Ó láska Božia, láska večná, / v Ježiši Kristu zjavená, / pred tebou, Ty
moc nekonečná, / do prachu skláňam kolená. / Byť Tvojím, večná láska,
túžim, / do mora lásky tej sa hrúžim.
2. Ó láska večná, Pane Kriste, / ráč láskou srdcia rozožať, / a zachovávaj
nám ich čisté, / ochotné Tebe ďakovať, / nech v celom našom
zemskom žití / vždy svetlo Tvojej lásky svieti!
3. Jak po mne Tvoja láska prahne! / Ó, jak ma vrelo miluješ! / Daj, nech
i mňa to k Tebe tiahne, / by zahorel som láskou tiež! / Nech spojení
sme v jednom zväzku, / kde láska nájde Tvoju lásku.
4. Chcem Teba mať, bo tak to cítim, / že kde Ty nie si, šťastia niet; / veď
márnosťou sa nenasýtim, / ni sľubmi, čo mi dáva svet. / Len v tebe
srdce odpočinie, / k Tebe sa túli, v náruč vinie.
5. Buď česť, Ježiši, Tvojmu menu, / v ňom lásky prameň vyviera, /
potôčky mnohé z neho plynú, / z ktorých húf smädných načiera! / Ó,
buď Ti , Pane, buď Ti chvála, / nám láska Tvoja život dala!

· Evanjelium: L 18, 9-14
· Viera všeobecná kresťanská
· Pieseň – sólo: Pál Záhorecz
· Kázeň: L 13, 10-17 , modlitba
· Pieseň – sólo: Pál Záhorecz
· Oznamy, požehnanie
· Antifóna č.61
Liturg: Ďakujte Hospodinu, lebo je dobrý. Sláva Bohu.
Zbor: Veď Jeho milosť trvá na veky. Sláva Bohu.
· Kolekta, Áronovské požehnanie
· Záverečná pieseň - Aké je to dobré
1. Aké je to dobré, aké príjemné, / keď sú naše srdcia jednomyseľné!
Rosa požehnania zostupuje tam, / Pán Boh život večný udeľuje nám.
2. Dobrorečte všetci Hospodinovi, / služobníci verní svojmu Pánovi.
Pozdvihujte ruky k Jeho svätyni, / dobrorečte Jemu spevmi vďačnými.
3. Nech ťa stále žehná Boh zo Siona, / ktorý stvoril teba, zem aj
nebesia./ Chváľme Jeho meno, náš Boh dobrý je, / Jeho moc je veľká,
večne kraľuje.

Milodary:
* Bohuznámy brat Ľubomír s vďačnosťou za doterajšiu Božiu pomoc
a s prosbou o Božie vedenie a ochranu venuje milodar 100 €.
* Bohuznámy brat Andrej pri príležitosti narodenín venuje na Božie
dielo 50 €.
* Ofera z nedele 8.8. bola 135,59 €.

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

Oznamy:
* Ďakujeme bratom Petrovi Kleinovi a Františkovi Bajcsymu za
vytepovanie koberca v kostole a zborovej miestnosti.
* V dňoch 27.- 29. augusta budú prebiehať Misijné dni s témou
„Extrémne premeny“ v on-line priestore. Budete tak môcť sledovať z
Dvorany Biskupského úradu VD z Prešova 3 večerné programy, ktoré
začnú vždy o 18:00.
27. 8. 2021 (piatok) – Misijný večer (rečník M. Chalupka – zborový
farár v Prešove, senior ŠZS, koncert Slávky Tkáčovej)
28. 8. 2021 (sobota) – Panelová diskusia (2 témy – misia a vzdelávanie
v ECAV, financovanie ECAV), koncert Alltide
29. 8. 2021 (nedeľa) – Misijný večer (rečník P. Mihoč – biskup VD,
kapela KVD).
Bližšie informácie a link na sledovanie online prenosu nájdete na
www.vdecav.sk

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

