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Ako veľmi potrebujeme Nátanov 
 

 
·    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. 209 

1. Keď svitol deň nedeľný, / Pán z mŕtvych vstal, / a svojim po 
vzkriesení / sa ukázal. / Ukáž sa aj nám, Pane, / zhromaždeným / 
a posväť nás, žiadame, / Duchom Svätým.  

2. Ó Ježiši, buď s nami, / keď sme v chráme, / z Tvojho slova nech aj 
my / Ťa poznávame; / daj z neho čerpať sily, / viery pravej; / pomôž, 
aby sme žili / k Tvojej sláve. 

3. Nielen tu, ale všade / nech sme Tvoji, / a láska nech nás vedie, / 
všetkých spojí; / a v onen deň daj prísť tam / v nebeský chrám, / kde 
nám príbytok chystáš, / vzkriesený Pán. 

·   Sláva, pozdrav, kolekta 

·   Žalm: Ž 51, 3-5. 11-14 

·   Pieseň č. 618 

Refr.:  Chváľte Pána Ježiša, / haleluja, / chváľte Pána Ježiša, / haleluja! 

1. V jasličkách sa narodil, / haleluja, / v ľudskej biede pre nás žil, / 
haleluja!  Refr.: Chváľte Pána Ježiša... 

2. Na Golgote umieral, / haleluja, / triumfálne z mŕtvych vstal, / 
haleluja.  Refr.: Chváľte Pána Ježiša... 

3. Chce nám hriechy odpustiť, / haleluja, / učí z lásky, viery žiť, / 
haleluja.  Refr.: Chváľte Pána Ježiša... 

4. Príde slávna chvíľa raz, haleluja, / zaznie chválou každý hlas, / 
haleluja.  Refr.: Chváľte Pána Ježiša... 

·     Evanjelium: L 11, 33-36 

·     Pieseň č. 197 

1. Veríme v Boha jediného, / nášho Otca všemohúceho, / On je 
Stvoriteľ sveta celého. 

2. Veríme v Krista, Pána nášho, / jediného Syna Božieho, / Vykupiteľa 
sveta hriešneho. 



 

3. Duchom Svätým v Panne sa počal, / ľudské telo na seba prijal, / 
spasenia dielo pre nás vykonal. 

4. Pilátom na smrť odsúdený, / umrel za nás ukrižovaný, / na tretí deň 
bol slávne vzkriesený. 

5. V sláve nebies s Otcom kraľuje, / nebo a zem múdro spravuje, / 
živých i mŕtvych súdiť raz bude. 

6. Veríme i v Ducha Svätého, / Tešiteľa zasľúbeného, / viery a lásky 
Darcu pravého. 

7. V svätú cirkev všetci veríme, / z odpustenia vín sa tešíme, / tvárou 
v tvár Krista v sláve uzrieme. 

·    Kázeň: 2S 12, 1-15a, modlitba 

·   Organová skladba 

·    Oznamy, požehnanie 

·  Pieseň č. 474, 1. verš 

1.  Skala vekov, Tvoja skrýš / ukry ma a srdce stíš! / Vnor ma v svätej krvi 
zdroj, / rany po hriechoch mi zhoj. / Príď mi, Kriste, na pomoc, / 
odpusť hriech znič jeho moc. 

·  Antifóna č. 84 

Kňaz: Srdce čisté stvor mi, ó Bože. 
Zbor: A obnov v nás ducha pevného. 

 ·    Kolekta, Áronovské požehnanie       

·  Záverečná pieseň 

/:  Milosť Kristova buď s vami, Božia láska nech vás plní, 
   Svätý Duch vo vás príbytok svoj má. :/ 
/: Nech vedie a žehná a ochraňuje vás. :/ 

·    Organové postlúdium 

 



 

Milodary: 
 

*  Brat Michal pri príležitosti svojich zajtrajších 80. narodením z vďačnosti 
Pánu Bohu za Jeho doterajšie požehnanie, zdravie a silu venuje                    
pre potreby cirkevného zboru 200 €. 

*  Bohuznáma rodina z vďačnosti za Božie požehnania venuje 40 €            
na kvety na oltár. 

*  Ofera z nedele 22.8. bola 240,84 €.  

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

 

Oznamy:  

*  Budúcu nedeľu budú Služby Božie pri príležitosti začiatku školského 
roka. V rámci nich bude prislúžená Večera Pánova. Srdečne pozývame. 

*  V Evanjelickom kostole Svätej Trojice v Petržalke na Strečnianskej ul.      
sa dnes 29.8.2021 o 18:00 hod. uskutoční organový koncert.  

*  KURZ „MANŽELSKÉ VEČERY“ – začíname v októbri 
 Srdečne Vás pozývame na kurz „Manželské večery“, ktorý sa počas 

ôsmych večerov uskutoční v našej zborovej miestnosti. Bližšie 
informácie získate u Ivana a Lucie Lukáčovcov. 

*  Žiadny z kandidátov na post generálneho dozorcu ECAV na Slovensku 
nezískal nadpolovičnú väčšinu. Brat Marián Damankoš získal 46,99%       
a brat Ivan Trepáč získal 38,56%. Neplatných hlasov bolo 14,44%. 
Z tohto dôvodu budú nové voľby. 

Všetky kázne z nedeľných Služieb Božích si môžete vypočuť  
na našej web stránke ecavdubravka.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/

