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Kto z nás je bez viny?
· Pieseň na úvod – Žalm 126, 1.-3.verš (spieva Karolína Snyder)
Keď zmenil Hospodin údel Siona, boli sme ako vo sne. Vtedy sme mali ústa plné
smiechu a jazyk plesania. Vtedy hovorili medzi pohanmi: Veľké veci urobil s nimi
Hospodin! Veľké veci urobil s nami Hospodin, preto sme sa radovali.

· 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. 190
1. Hospodine, večný Pane, hriechy svoje vyznávame,
nerátaj ich, ku nám sa skloň, Bože, Kyrie elejson!

2. Preveľká je naša vina; Ty však dal si svojho Syna,
ktorý je z hriechov záchrancom, Bože, Kyrie elejson!
3. Srdce naše pevne verí, že odpustíš hriešnikovi
pre svoju smrť, bolestný skon, Kriste, Kyrie elejson!
4. Ty si naša večná Spása, v Tebe nebo otvára sa,
doveď nás pred svoj slávny trón, Kriste, Kyrie elejson!
· Sláva, pozdrav, kolekta
· Evanjelium: L, 19 - 48
· Viera všeobecná kresťanská
· Pieseň č. 333, 1.- 4. verš
1. Srdce čisté stvor mi, Pane, lebo ho mám skazené,
cíti bolesti náramné pre hriechy prirodzené,
aj ktoré samo páchalo; daj, aby sa čistým stalo,
akým si ho Ty stvoril.
2. Obnov ducha poslušného vo mne, prosím, Pane môj,
aby som sa chránil zlého, mal v Tebe radosť, pokoj,
telu duchom odporoval, vieru v skutkoch dokazoval,
miloval všetko dobré.
3. Nezavrhuj ma od seba, hoc by som to zaslúžil,
najmilší môj Otče z neba, veď ma Ježiš vykúpil,
i za mňa sa obetoval, milosť svoju mi daroval,
človeku stratenému.
4. Navráť mi radosť spasenia, hriech môj viac nespomínaj,
stály prameň potešenia nachádzať mi pomáhaj
v Tvojom diele, ó Ježiši, lebo mojím životom si
napriek hriechu a smrti.

· Kázeň: Žalm 32, modlitba
· Pieseň – Prevzácna milosť (spieva Karolína Snyder)
· Večera Pánova
· Áronovské požehnanie
· Pieseň – Požehnanie, lásku, pokoj Vám
/: Požehnanie, lásku, pokoj Vám.:/ /: Na vašich cestách, aj vo dňoch
všedných, bude vás chrániť verný Pán.:/ 2x

Milodary:
* Pri príležitosti 87. narodenín s vďakou voči Pánu Bohu za Jeho
doterajšiu starostlivosť a porúčajúc sa do jeho ochrany venuje
Bohuznámy brat Jozef na Božie dielo 50 €.
* Bohuznáma sestra Jarmila venuje na potreby cirkevného zboru 50 €.
* Ofera z nedele 1.8. bola 197,29 €.
* Ďakujeme za Vaše milodary a všetkým pravidelným prispievateľom
na bankový účet cirkevného zboru.
Ochotného darcu miluje Boh. (2K 9, 7)

Oznamy:
* Pozývame Vás na Dištriktuálny deň VD ECAV na Slovensku, ktorý
sa bude konať mimoriadne, vzhľadom na zrušenie Evanjelického
festivalu v Kežmarku, dňa 19. 9. 2021 (nedeľa) v Poprade (Aréna
Poprad) so začiatkom o 9. 30.
Téma stretnutia: Labyrint sveta a raj srdca.
Dištriktuálny deň bude mať tradične 2 časti:
9. 30 - Slávnostné Služby Božie (aj v priamom prenose RTVS)
13. 30 - Divadelné predstavenie Tajomný labyrint.
* V stredu 11.8. budú Služby Božie o 16:00 v DD Pri Kríži a vo štvrtok
12.8. o 10:00 v EDS na Partizánskej. Každú nedeľu sú pravidelne
Služby Božie o 10:30.

„Blahoslavený komu je odpustený priestupok a hriech prikrytý!
Blahoslavený človek, ktorému Hospodin nepočíta vinu, a v jeho duchu
nieto ľsti! Keď som mlčal, práchniveli mi kosti počas môjho
ustavičného stonania, lebo dňom i nocou ťažko doliehala na mňa
Tvoja ruka, životná sila sa mi obrátila na letnú vyprahnutosť. Vtedy
som Ti vyznal svoj hriech a nezastrel som svoju vinu. Riekol som:
Vyznám Hospodinovi svoje priestupky! A Ty si odpustil vinu môjho
hriechu.“
Žalm 32, 1 - 5

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.

