
Misijná nedeľa - 8. január 2017 – 1. nedeľa po Zjavení 
 

1. nedeľu po Zjavení už tradične venujeme misii. V ostatných rokoch zvlášť rezonuje otázka tej 

zahraničnej. Vysielanie misionárov do zahraničia pritom nie je jediný spôsob, ako pomôcť šíreniu 

evanjelia vo svete. Naša cirkev sa chce ubrať touto cestou a tak, ako sme tomu už boli svedkami 

v minulosti, chce aj teraz podporiť evanjelické cirkvi v Afrike najmä pravidelnými finančnými darmi, 

ktoré umožnia africkým deťom študovať na cirkevných školách a tak sa aj dozvedať viac o Pánu Bohu, 

Pánovi Ježišovi Kristovi a kresťanskej viere všeobecne. V priebehu roku 2017 dostane každý cirkevný 

zbor viac informácií o tomto projekte a o možnosti podporiť africké deti.  

Keďže však nič nemožno konať bez Božieho požehnania, začnime už rok 2017 službami Božími, 

na ktorých budeme prosiť o požehnanie pre našu cirkev a jej potenciál v oblasti zahraničnej misie. Kiež 

Pán požehná naše túžby a plány a premení našu ochotu pomôcť na reálny skutok kresťanskej lásky. 

 

1. Predspev „Ó Ježiši“ 

2. Pieseň: 31 

3. Sláva 

4. Pozdrav 

5. Kolekta 

 

K Tebe, Bože a Otče náš nebeský, prichádzame s úprimným vyznaním vlastnej nehodnosti. / Vo 

vedomí mnohých hriechov Ťa prosíme, aby si nás obživil a urobil svojimi vyznávačmi. // Od Teba 

dostávame každý deň mnoho darov a možností uplatniť ich, / nedopusť, aby sme nimi pohŕdali a namiesto 

vyznávania Teba zapierali. // V tejto chvíli Ťa oslavujeme za to, že napriek našej nehodnosti zostávaš 

Pánom naším, / že nás prebúdzaš zo sna hriechu a znovuzrodzuješ k životu, ktorý patrí Tebe a tak môže 

byť požehnaním i pre iných. // Ako nám tak aj ostatným ľuďom daj radosť zo svojho evanjelia / a po živote 

Tebou obnovenom prijmi nás do svojho kráľovstva, kde žiješ a panuješ nad celým svetom na veky vekov.// 

  

6. Epištola: 1K 3, 9-11.21-23 (text Starej zmluvy: Iz 52, 1-3.6)  

7. Pieseň: 565 

8. Evanjelium: L 10, 1-2  

9. Pieseň: 36  

10. Kázeň s dôrazom na misijnú službu (napr. Iz 61; Iz 62, 7-8; Joz 24, 19-24; Ž 105, 1-3;  

                                                                           Mt 5, 13-16; Jk 1,22 alebo iné) 

11. Modlitba, Otčenáš, požehnanie 

12. Vnútromisijná vložka (spevokol, deti, mládež alebo podobne) 

13. Oznamy 

14. Pieseň: 648  

15. Antifóna: 52  

 

      Buďme činiteľmi slova. Haleluja. 

      A nie len poslucháčmi, ktorí oklamávajú sami seba. 

 

16. Kolekta 

 

Pane Ježiši Kriste, buď Ti vďaka, že nás za svojich nasledovníkov voláš, / že nám dávaš silu 

odriekať sa zlého a nasledovať Teba ako jediného Vodcu života a Dokonávateľa viery. // Obnov nás 

svojím evanjeliom, aby sme sa nebáli vlastných slabostí, / lebo Tvoja moc práve v našej slabosti sa stáva 

účinnou, keď prijmeme Tvoju pomoc. // O ňu Ťa prosíme ako pre seba tak pre celé spoločenstvo 

veriacich, / pre všetkých, čo Ťa vzývajú a oslavujú teraz i na veky vekov. // 

 

17. Áronovské požehnanie 

18. Pieseň: 648 

19. Záver s podaním rúk 


