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VĎAČNOSŤ JE OVOCÍM DUCHA SVÄTÉHO 

Predspev  
Kňaz: Tvoj ľud pred Tebou sa schádza, Bože náš.  
Zbor:  Tvoj ľud... K Tebe ideme, lebo Ty si dobrotivý, k Tebe ideme, Ty veľký Bože náš.  
Kňaz: Duchom Svätým naplň srdcia, Bože náš.  
Zbor:  Duchom Svätým... K Tebe ideme, lebo Ty si dobrotivý, k Tebe ideme, Ty veľký Bože náš.  
Kňaz: Tvojou láskou naplň srdcia, Bože náš.  
Zbor:  Tvojou láskou... K Tebe ideme, lebo Ty si dobrotivý, k Tebe ideme, Ty veľký Bože náš. 

Pieseň č.  175 Ó, Duchom Svätým naplň nás 
Slávnostná sláva – pieseň č. 167, 1. verš (zhromaždenie stojí) 
Pozdrav, kolekta  
Žalm 118, 24 - 29 (na ranných SB) 
Epištola Sk 2, 1 - 13 

Pieseň č. 181 Zošli Ducha Svätého nám 

Kázeň  

Modlitby, požehnanie 

Veni Sancte Spiritus, tui amoris ignem accende. 

Veni Sancte Spiritus, veni Sancte Spiritus. 

Pieseň č. 606 Žehnaj a ochraňuj nás (1. a 2. verš) 

Antifóna č. 42 
Kňaz:  Príď, Duchu Svätý, naplň nás svojimi darmi. 
Zbor:  Zhromažď všetky národy v jednotu viery. 

Kolekta, Áronovské požehnanie 

Pieseň č. 606 Žehnaj a ochraňuj nás (1. a 2. verš) 

MILODARY 

 Dňa 12. 3. sme na poslednú cestu vyprevadili Želmíru Sýkorovú, r. Maršalová († 71). 
Pozostalá rodina s láskou spomína. Venujú 100 €.  
 Dňa 18. 3. bola posledná rozlúčka s Emíliou Juricovou, r. Matejíkovou († 89). Rodina so 

smútkom spomína a na cirkevný zbor venujú 50 €. 
 Dňa 19. 3. sme sa v nádeji vzkriesenia rozlúčili s bratom v Pánovi Ježišovi Kristovi Davidom P. 

Danielom († 79). Rodina  s  láskou a vďačnosťou venuje na opravu  organa 200 €.  
 Dňa 16. 4. sme na poslednú cestu vyprevadili Máriu Čabrovú, r. Pavlovičovú († 77). Rodina si 

spomína a venuje 50 €.  
 Dňa 17. 4. sme na poslednú cestu vyprevadili aj Boženu Desetovú, r. Valentovú († 76). Rodina 

si so smútkom spomína a venuje 80 €.  
 Posledná rozlúčka s Oľgou Keppelovou, r. Bízikovou († 88) bola dňa 5. 5., rodina si s láskou 

spomína a venuje 20 €. 
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MILODARY 

 Dňa 16. 5. sme sa rozlúčili s Ladislavom Jozefom Buocikom 
(† 77). Syn Ladislav s rodinou venuje na cirkev 80 €.  
 Dňa 20. 5. sme sa v nádeji vzkriesenia rozlúčili so sestrou 

Helenou Petrášovou, r. Bottkovou († 87). Deti s rodinami 
venujú na cirkevné ciele 100 €.  
 Pri 20. výročí úmrtia maminky, starej a prastarej mamy 

Márie Tinajovej, r. Čakyovej si s láskou spomínajú dcéra 
Darina s celou rodinou.  
 Pri 5. výročí úmrtia sestry Eleny Vitalajovej,  r. Štípalovej 

a pri jej nedožitých 81. rokov (24.3.2020) si s láskou 
spomína dcéra s rodinou a syn. 
 Dňa 22. 5. 2015 nás opustila spolusestra naša Mária 

Danková, r. Lalušková († 89). S láskou si na svoju manželku, 
babku a prababku spomínajú dcéra Mariana s rodinou a syn 
Juraj s rodinou. Spoločne venujú 100 €.  
 Dcéry Viera, Helena a syn František s rodinami prosia 

o zdravie pre svoju chorú maminku Vieru Babničovú. 
Venujú 30 €.  
 Pri spomienke na svojich rodičov a bratov Jána a Miroslava 

spomína dcéra a sestra s rodinou. Na opravu organa venuje 
25 €.  
 Ďakujeme bratovi Dušanovi Borcovanovi, splnomocnenému 

pracovníkovi cirkevného zboru za jeho dôkladnú a nezištnú 
prácu pri starostlivosti o cirkevný urbár. Pri tejto príležitosti 
venuje svoju odmenu 750 € na opravu organa.  
 Spolubrat náš Peter Drahoš venoval k ofere 50 €.  
 Pri príležitosti sobáša venujú mladomanželia Milan Bruncko 

a Marta r. Melicherčíková na prácu s mládežou 100 €. 
Prosia Pána Boha o Jeho požehnanie a vedenie do ďalších 
rokov spoločného života.  
 Rodičia mladomanželov venujú na prácu s deťmi 50 €. 
 Pri príležitosti krstu Timey Gerátovej venuje rodina 10 €. 
 Pri príležitosti krstu Stely Sokolovej venuje rodina 25 €.  
 Bohuznámy brat pri príležitosti 71. narodenín ďakuje za 

Božiu pomoc a starostlivosť a prosí o Božie požehnanie pre 
celú rodinu. Venuje 50 €.  
 Bohuznámy brat pri platení cirkevného príspevku venuje na 

opravu organa 20 €. 
 Bohuznáma sestra venuje na opravu organa 100 €. 
 Bohuznáma rodina pri platení cirkevného príspevku venuje 

20 €. 
 Bohuznáma sestra venuje na opravu organa 10 €.  
 S vďačnosťou za všetky Božie požehnania a milosť a pri 

spomienke na všetkých blízkych, ktorí nás predišli do 
večnosti daruje bohuznáma rodina na cirkevné ciele 100 €.  

 
Ostatné oznamy budú zverejnené  

v spravodaji budúcu nedeľu. 
Srdečne ďakujeme. 

 


