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Ako zareaguješ? 
 

·  Prelúdium  

· Privítanie 

· Pieseň - Ježiš, najkrajšie meno... (dievčenská skupina) 

· 2. adventná svieca - Bdelosť (číta: E. Mišunová) 

· Hudobný vstup (J. Hatrik: Motýľ, na klavíri hrá: A. Pomšár) 

· Predspev - adventný: Rosu dajte 

·   Konfiteor 

·   Pieseň č. 5   

·  Sláva, pozdrav, kolekta  

·  Evanjelium - L 21, 25-33 

·  Pieseň - Krédo č. 3, (1. 2. a 4. verš) 

·    Kázeň - Mk 1, 14-15, modlitba 

· Hudobný vstup (H. T. K. Anh: Prvá slza, na klavíri hrá: A. Pomšár) 

 ·    Oznamy, požehnanie 

·   Pieseň č. 325, 1. verš  

·    Antifóna č. 10 

Kňaz: Bdejte každého času a modlite sa, hovorí Kristus Pán. 

Zbor: Aby sme sa mohli postaviť pred Neho. 

·     Kolekta, Áronovské požehnanie  

·  Záverečná pieseň  

/: A tak Bohu, Otcovi nášmu, :/ /: nech je sláva, sláva :/ 

na veky vekov. Amen. 

 

6. 12. 2020 
2. adventná nedeľa 

 



 

 
 

Služby Božie počas vianočných sviatkov: 

24.12.2020 štvrtok  14:30 hod.  Štedrý večer 

        16:00 hod.  Štedrý večer 

25.12.2020 piatok  10:30 hod.  1. slávnosť vianočná 

26.12.2020 sobota  10:30 hod.  2. slávnosť vianočná 

        11:30 hod.  Večera Pánova 

27.12.2020 nedeľa  10:30 hod.  Nedeľa po Vianociach 

31.12.2020 štvrtok  17:00 hod.  Silvester  

1.1.2021  piatok  10:30 hod.  Nový rok 

 

Milodary: 

*   Bohuznáma sestra Alena venuje na cirkevné ciele 50 €.  

*   Bohuznáma rodina venuje na kostol 400 €. 

*   Pri odchode do večnosti brata Fedora Gavulu so zármutkom v srdci spomína 
na neho manželka a deti a na cirkevné ciele venujú 50 €. 

*   Bohuznámy brat Štefan venuje na cirkevné ciele 150 €.    

*    Ofera z nedele 29.11. bola  220,22 €. 

 

Oznamy: 

*   Máme k dispozícii evanjelické kalendáre z vydavateľstva Tranoscia:  stolový 

(3,50 €), nástenný (5,50 €), ako aj Tranovského ročenku (4 €).  Venované sú k 

100. výročiu samostatnosti ECAV na Slovensku s dobovými fotografiami. Zakúpiť 

si ich môžete pri východe z kostola, alebo na FÚ. 

* V utorok 8.12. o 17:30 budú v našom kostole večerné služby Božie na tému: 

Adventné zastavenie so Simeonom. Srdečne Vás pozývame k Božiemu slovu 

a sústredeniu sa na blížiace sa vianočné sviatky. 

Kázňový text:  Mk 1, 14-15 
 

Keď Jána uväznili, prišiel Ježiš do Galiley, zvestoval evanjelium Božie 
a hovoril: Naplnil sa čas a priblížilo sa kráľovstvo Božie; pokánie čiňte 

a verte v evanjelium! 



 

 


