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POHĽAD S VIEROU 
 

 Privítanie 

Predspev 
Najsvätejší, 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. 374 Keď zasvitnú ranné zore 

Sláva, pozdrav, kolekta  

Žalm 139, 1-4.6-12.23-24 

Pieseň č. 475 Smieť žiť pre Krista 

Kázeň Mt 14,22-33 

Modlitby, Oznamy 

Pieseň č. 297 Duša, draho vykúpená (verše 1-3) 

Večera Pánova 

Kolekta, Áronovské požehnanie 

Pieseň č. 297 Duša, draho vykúpená (verše 4-5) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
„Potom rozkázal učeníkom vstúpiť na 
loď a preplaviť sa pred Ním na druhú 
stranu, kým nerozpustí zástupy. Keď 

rozpustil zástupy, vystúpil sám na vrch 
modliť sa. Keď sa zvečerilo, bol tam 
sám. Loď bola už mnoho honov od 
brehu a zmietali ňou vlny, pretože 

vietor fúkal proti nim. O štvrtej nočnej 
stráži prišiel k nim (Ježiš), chodiac po 
mori. Keď Ho učeníci videli chodiť po 

mori, predesili sa a zvolali: To je 
prízrak! A od strachu kričali. Ježiš však 
hneď prehovoril k nim: Vzmužte sa, ja 

som, nebojte sa! Peter mu povedal: 
Pane, ak si to Ty, rozkáž mi prísť k Tebe 
po vode. Odpovedal mu: Poď! I vystúpil 

Peter z lode, chodil po vode a šiel k 
Ježišovi. Ale vidiac, že je vietor, preľakol 

sa, začal sa topiť a vykríkol: Pane, 
zachráň ma! Ježiš vystrel hneď ruku, 

zachytil ho a povedal mu: Ó, maloverný, 
prečo si pochyboval? Len čo vstúpili na 
loď, vietor utíchol. A tí, čo boli na lodi, 
padli Mu k nohám a hovorili: Vpravde, 

Syn Boží si!“ 
 

Mt 14, 22 - 23 

 
 

MILODARY 

 Dňa 2. 7. uplynulo 7 rokov, ako sme sa rozlúčili 
s našou drahou spolusestrou Máriou 
Milancovou, s láskou si na ňu spomínajú dcéry 
a vnúčatá s rodinami. Venujú 30 €. 

 Naša spolusestra pri príležitosti svojich 
narodenín ďakuje Pánu Bohu za doterajšie 
vedenie, milosť a prosí i naďalej o  Božie  
požehnanie  pre seba a svojich blízkych. Venuje 
20 €. 

 Brat Vladimír Páltik pri svojich                            
84. narodeninách, ktorých sa dožil z  Božej 
milosti, ďakuje za Božie vedenie. Prosí o Božie 
požehnanie do ďalších dní pre seba a svoju 
rodinu. Na opravu organa venuje 100 € a pre 
deti a mládež 100 €.  
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Ofera minulú  nedeľu  bola 489,90 €.  Srdečne ďakujeme. 

OZNAMY 

 Milí bratia a sestry, po dlhom zvažovaní sme sa rozhodli, 
že tento rok, aj kvôli COVID-19, plánovaný letný detský 
biblický tábor NEBUDE. Ďakujeme za pochopenie. 
 Pozývame mládežníkov a  druhákov konfirmandov na 

letný tábor, ktorý sa uskutoční 18. – 23. augusta 2020, 
v Liptovskom Trnovci. Prihlášky a  potrebné tlačivá si 
môžete vyzdvihnúť v kancelárii farského úradu.  
 Srdečne vás pozývame na RODINNÚ VÍKENDOVKU, ktorá 

sa uskutoční v termíne 11. – 15. 9. 2020, v  Račkovej 
Doline, na Chate J. A. Komenského. V prípade záujmu a  
bližších informácií kontaktujte nášho brata Romana 
Valanca na čísle 0904 851  636, alebo mailom: 
valanec@gmail.com.  
 Prihlášky na konfirmáciu do 1. ročníka si môžete 

prevziať v kancelárii farského úradu. Prihlasujú sa žiaci, 
ktorí  v   školskom   roku  2020-2021  budú   navštevovať 
7. ročník.  
 Nešťastie nechodí po horách, ale po ľuďoch. V polovici 

júna, po intenzívnych dažďoch, zatopila voda osadu 
Hermanovce. Títo ľudia práve teraz potrebujú nás, aby 
sme sa spojili a pomohli im. Ide predovšetkým o potreby 
pre osobnú hygienu, predovšetkým pre deti (toaletný 
papier, vlhčené utierky, mydlo, prací prášok, plienky), 
šatstvo pre deti a dospelých. Taktiež prikrývky, deky, 
paplóny vankúše, obliečky. Potraviny sú vítané – tiež 
hlavne pre deti – Sunar, dojčenská strava, a tiež 
trvanlivé potraviny ako konzervy, cestoviny, ryža a 
iné. 
Kto chce a má chuť pomôcť, kontaktujte prosím 
evanjelický farský úrad, kanceláriu Biblickej školy 
alebo priamo koordinátora sociálneho projektu Black 
and White, Tomáša Gulána na tomas.gulan@gmail.com, 
prípadne 0907 448 762. 
Zbierka bude prebiehať v priestore Biblickej školy, 
v týždni od 5. do 9. 7. v čase od 7.30 h do 15.30 h a v 
nedeľu 11. 7. pred a po službách Božích. 
 Vo štvrtok dňa 9. júla o 15.00 h sa uskutoční upratovanie 

a príprava spodného bytu pre sestru kaplánku Paulínku 
Šofránkovú, ktorá nastupuje do nášho cirkevného zboru od 
1. 8. 2020.  
Prosíme 10 sestier a 4 bratov, aby sa nahlásili v nedeľu 
5. 7. hneď po službách Božích u brata Ivana Huťku.  
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