
 

                         Evanjelický a. v. cirkevný zbor Bratislava - Dúbravka 

BULLETIN 
 
     

           tel.sekretariát: 0910 747 818 | zb. farár: 0908 940 792 
e-mail: ecavdubravka@gmail.com,   
www.ecavdubravka.sk 

                                                      www.facebook.com/ecavdubravka/ 
číslo účtu – IBAN SK95 1100 0000 0029 2686 8064

 
 

 

Žijeme s dôverou v Boha 
 

·    Prelúdium   

· Predspev vianočný  
Liturg:   Slovo stalo sa telom, haleluja, 

Zbor:     a prebývalo medzi nami, haleluja. 

Liturg:   Spievajte Hospodinu novú pieseň, lebo vykonal divné veci. 

Zbor:     Slovo stalo sa telom, haleluja, a prebývalo medzi nami, haleluja. 
 

·  Pieseň  ES 59 
 

1. Synu Boží a ľudský, vitaj, milý Pane z neba! / Ty si za nás za všetkých 
ľudské telo vzal na seba; / chcem Ti za to ďakovať, Ty môj Boh a Ty môj brat. 
 

2. Poznávame deň čo deň, čo sme pre hriechy stratili, / každý z nás je nehoden, 
všetci sme sa odvrátili; / Ty si prišiel, Ježiši, Záchranca náš najvyšší! 
 

3. Synom ľudským si sa stal, mňa povýš za dieťa Božie, / aby som sa ta dostal, 
kde si, trojjediný Bože, / viem a pevne vždy verím, že si Priateľom verným. 
 

4. Do hriechov ak upadám, pomôž, nech v nich nezostanem, / pozdvihni ma 
znova sám, dokiaľ sa ta nedostanem, / kde je plnosť radosti, Bože v Tvojej 
blízkosti. 
 

·  Sláva, pozdrav, modlitba 

·  Čítané evanjelium - L 2, 42-52 

·  Viera všeobecná kresťanská 
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·  Pieseň – ES 636 (slová podľa J. Nagajová) 

1. Pomôž mi môj Pane, počuj moje prianie, / nechcem ani chvíľu prázdny 
život žiť. 
2. Pomôž mi môj Pane, počuj moje prianie, / vzdiaľ to, čo mi bráni Tebe 
verným byť. 
3. Pomôž mi môj Pane, počuj moje prianie, / aby som mal silu blížnym 
odpustiť. 
4. V Tebe pomoc nájdem, ty si moja nádej, / že môj život môže Teba 
osláviť.  
 

·  Kázeň - 4M 13,30-33; 14,6-10 

·  Pieseň č. 72, 1.verš 
 

1. Ježiš, meno najmilšie zo všetkých nám Pán Boh dal, / spasiteľné, najkrajšie, 
anjel Ho tak pomenoval; / menu tomu na svete darmo rovné hľadáte. 
 

·  Antifóna č. 16 

Liturg: Svetlo prišlo na svet. Chváľte Pána 
Zbor: Nemilujem tmu, ale svetlo. Chváľme Pána. 
 

·  Kolekta, Áronovské požehnanie   

·  Záverečná pieseň ES 72, 2. verš 

2. Ježiš, svetlo života, základ spasenia jediný, / nekonečná dobrota, odpúšťa 
nám všetky viny; / toho Pána prijmime, nový život začnime. 
 
 

Oznamy: 
 

*  Ofera z 25.12. bola 274 €, z 26.12. – 164,85 €, z 31.12.- 100€. 

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

* Služby Božie na Zjavenie Krista Pána mudrcom budú vo štvrtok 6.1. 
o 10:30. 

Všetky kázne nájdete aj v zvukovej podobe na našej webovej stránke 
ecavdubravka.sk  v záložke „Vypočujte si – kázne“ a všetky videá zo Služieb 

Božích aj na YouTube ECAV Dúbravka.  
 


