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Prehrávam! Čo vtedy robiť?
· 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!
· Pieseň č. 193
Kňaz: Pane, zmiluj sa!
Kňaz: Kriste, zmiluj sa!
Kňaz: Pane, zmiluj sa!

· Sláva, pozdrav, kolekta
· Evanjelium: L 18, 35-43
· Viera všeobecná kresťanská

Zbor: Buď nám milostivý!
Zbor: Zhliadni na nás, ľud svoj!
Zbor: Odpusť naše viny.
Skloň sa k nám a vypočuj nás,
Bože večný!

· 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: 2Kr 19, 14-19, modlitba
· Organová skladba
· Oznamy, požehnanie
· Pieseň č. 521, 1. 4. – 6. verš
1. Kto len na Boha sa spolieha / a nádej svoju v Ňom skladá, / nech ako
chce kríž naň dolieha, / pod jeho ťarchou nepadá. / Svojich Boh sa vo
dne, v noci / ujíma, dáva pomoci.
4. Boh pozná pomoci vhodný čas, / čo treba nám, On dobre vie, /
vypočuje našich prosieb hlas, / ak vzývame Ho úprimne, / a prv ako
sa nazdáme, / dobrotu Jeho spoznáme.
5. Nemysli si v svojich ťažkostiach, / že Boh zabudol na teba, / že len
tých, čo žijú v radostiach / vidí z vysokého neba, / to všetko časom sa
zmení, / nič nie je tu bezo zmeny.
6. Len vytrvaj na Božej ceste / a dúfaj v Neho samého, / povinnosť svoju
konaj čestne, / Hospodin zbaví ťa zlého, / On neopustí nikoho, / kto
sa spolieha na Neho.

· Antifóna č. 65
Kňaz: Hospodin mocností je s nami. Haleluja.
Zbor: Hradom prepevným je nám Boh Jákobov. Haleluja.
· Kolekta, Áronovské požehnanie
· Záverečná pieseň
/: Požehnanie, lásku, pokoj vám. :/
/: Na vašich cestách aj vo dňoch všedných,
bude vás chrániť verný Pán. :/
· Organové postlúdium

Milodary:
* Bohuznáma rodina pri 1. výročí úmrtia otca a manžela, venuje na
cirkevný zbor 150 €.
* Ofera z nedele 15.8. bola 173,17 €.
* Ďakujeme za všetky Vaše milodary, ako aj všetkým pravidelným
prispievateľom na bankový účet nášho cirkevného zboru. Ochotného
darcu miluje Boh. (2K 9, 7)

Oznamy:
* Služby Božie v DD Pri kríži budú v stredu 25.8. o 16:00 hod. a v EDS
na Partizánskej ul. vo štvrtok 26.8. o 10:00 hod. Prosíme o Vaše
modlitby aj za našich starkých.
* 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 hod.

- 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
* V Evanjelickom kostole Svätej Trojice v Petržalke na Strečnianskej ul.
sa v nedeľu 29.8.2021 o 18:00 hod. uskutoční organový koncert.
Marek Matava, organista v ev. kostole v Podolínci, zahrá diela
viacerých skladateľov: J. S. Bach, Reger, Rameau, S. Trnavský, Händel.
* KURZ „MANŽELSKÉ VEČERY“ – začíname v októbri
Srdečne Vás pozývame na kurz „Manželské večery“, ktorý sa počas
ôsmych večerov uskutoční v našej zborovej miestnosti.
- Súčasťou kurzu bude video manželov Lee z Anglicka, riešenie úloh
súvisiacich s témou daného večera a občerstvenie. Na stretnutiach
nemusí žiaden pár zdieľať nič zo svojho manželstva verejne.
- Každý pár zaplatí na 1. stretnutí 20 € za príručky a občerstvenie
počas večerov.
- Bližšie informácie získate na mobilnom čísle: 0911 786 411 alebo
e-mailom na: lukac.ivan@gmail.com – u Ivana a Lucie Lukáčovcov.

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.

