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Pamiatka reformácie 
 

   

Pieseň - spevokol (M. Luther: Môj záchranca a živý Pán, harm. E.Danel) 

Predspev   

Liturg: 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 -  Zmiluj sa, zmiluj, nado mnou  

1.  Zmiluj sa, zmiluj nado mnou, Baránok, Boží Syn!/ Odpusť mi hriechy, 
zľutuj sa,/ obmy ma z mojich vín. 
 

2.  Bez teba, Pane, zahyniem, čaká ma Boží súd./ Hriech na mňa stále 
žaluje, / obhajcom mojím buď! 
 

3.  Pre svoju obeť zachráň ma, prosím a vyznávam, / prichádzam s vierou 
pod tvoj kríž. Ty si môj Boh a Pán! 
 

(slová: J.Nagajová, melódia: E. Danel) 
 

Sláva   

Liturg: Sláva na výsostiach Bohu. 

Zbor: /: Sláva na výsostiach Bohu, :/ na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. 
 /: Sláva na výsostiach Bohu, :/ na zemi pokoj. Amen. 
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Pozdrav, kolekta  

Žalm 46, 2 - 8   

Zbor: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku i teraz 
i vždycky i naveky vekov. Amen. 
 

 Pieseň  - Jezu Kriste   

1.   Jezu Kriste, štědrý kněže, / s Otcem, s Duchem jeden Bože, / štědrost 
tvá jest naše zboží / z tvé milosti. 
 

2.  Ó, tvá dobrota důstojná, / ó, k nám milosti přehojná, / dávaš nám 
bohatství mnohá / z své milosti. 
 

3. Chvalmež Ježíše milého, / pro nás zde potupeného, / život věčný 
máme z něho / z též milosti. 
 

(Mistr Jan Hus, Jistebnický kancionál, harmonizácia E. Danel) 
 

Kázeň, modlitba, požehnanie 
 

Pieseň k Večeri Pánovej - Otče náš  

Otče náš, jenž si na nebesích, / posvěť se jméno tvé, přijď království tvé. 

/ Buď vůle Tvá jak v nebi tak na zemi, / chléb náš vezdejší dej nám dnes! 

/ A odpusť nám naše viny,/ jakož i my odpouštíme našim vinníkům! / 

I neuvoď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. / Nebo Tvé jest království  

/ i moc i sláva na věky. /Amen.  

                                                 (Husitský Otče náš 1420) 
 

Večera Pánova 
 

Áronovské požehnanie  
 

Spoločná pieseň č. 475  

1.  Smieť žiť pre Krista, pre neho mrieť,/ó, to je blaho, nad ktoré niet./  

Hodno zaň trpieť, hodno bojovať,/ ach, hodno cele opustiť svet.  
 

 

 

 



 

 

2.   Smieť žiť pre Krista, niesť hanu, strasť,/ smieť raz čo víťaz vojsť v 

nebies vlasť./ V korune slávy zastať pred Bohom/ a žiť tam večne, ó, to 

je slasť. 
 

3.  Smieť žiť pre Krista, kým trvá deň,/ no i keď žiaľny zapadol tieň./ Vždy 

smieť mu slúžiť a neochladnúť,/ tú milosť verným dáva Boh len.  

      (Mária Royová) 

 

 

Milodary: 
 

*   Bohuznáma sestra pri vďačnej spomienke na všetkých svojich blízkych 
zosnulých s prosbou o Božiu ochranu a vedenie celej rodiny i v zahraničí 
venuje na cirkevný zbor 50 €.  

*   Ofera z nedele 24.10. bola  231,43 €. 

Ďakujeme za Vaše milodary a všetkým pravidelným prispievateľom na 
bankový účet cirkevného zboru.                                                                    
Ochotného darcu miluje Boh. (2K 9, 7) 

 

Oznamy: 

*    Podľa nariadenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej 
republiky je cirkevný zbor povinný po dobu 30 dní viesť evidenciu 
účastníkov Služieb Božích. Po uplynutí tejto doby budú uvedené 
zoznamy s osobnými údajmi zničené. Preto Vás prosíme, keby ste sa pri 
vchode zapísali a lístok s údajmi hodili do pripravených schránok. 

*    S radosťou pozývame rodičov s malými deťmi na pravidelný 
Miniklubík každú stredu od 9:00-11:00 v našom kostole v detskej 
miestnosti. Budeme sa hrať, spievať, rozprávať kratučký biblický príbeh 
a niečo si spoločne vytvoríme. Všetky rodinky s malými ratolesťami sú 
srdečne vítaní!  Začíname od stredy 10.11. 2021 



 

*    Prosíme všetkých členov cirkevného zboru, ktorí ešte nemajú 
uhradený cirkevný príspevok za tento rok, keby si ho vyrovnali u sestry 
pokladníčky pred Službami Božími, alebo na farskom úrade, či prevodom 
na účet. Ďakujeme!  

 

Pozývame Vás na stretnutia a Služby Božie v 45. týždni:  
 

Utorok  
(2.11.) 

16:00   Modlitebné stretnutie  
17:30 Biblická hodina – preberáme Skutky apoštolov 
18:30   Nácvik spevokolu 

Streda 
(3.11.) 

16:00   Služby Božie v DD Pri Kríži 

Štvrtok  
(4.11.) 

10:00   Služby Božie v EDS Partizánska 
18:30   Kurz „Manželské večery“ 
18:30   Stretnutie Od-Mlad 

Piatok  
(5.11.) 

14:45   Konfirmačné vyučovanie  
15:15   DDorast  

Nedeľa  
(7.11.) 

9:30     Služby Božie - 23. nedeľa po Sv. Trojici 
10:30   Služby Božie  
10:30   Detská besiedka 
18:00   Večerné stíšenie pri piesňach a modlitbách  

 
 

 

Všetky kázne z nedeľných Služieb Božích 
si môžete vypočuť 

na našej web stránke ecavdubravka.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. 

 

https://www.ecavdubravka.sk/kazne-2021/

