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Viera ako dôvera 
 

·  Prelúdium, privítanie     

·  Predspev  

Kňaz: Slovo stalo sa telom, haleluja, 
Zbor: a prebývalo medzi nami, haleluja. 
Kňaz: Spievajte Hospodinu novú pieseň, lebo vykonal divné veci. 
Zbor: Slovo stalo sa telom, haleluja, a prebývalo medzi nami, haleluja. 

 

·  Pieseň č. 543 

1. Ó Bože, daj mi z výsosti dar pokory a tichosti, / nech ju mám v srdci, 
myslení, / rečiach i v každom konaní. 
 

4. Daj, Pane, tak poznať seba, že nič nemôžem bez Teba, / že nie som 
lepší od iných / ľudí biednych a úbohých. 
 

5. Keďže som len prachom zeme, Adamovo pokolenie, / nebudem sa 
povyšovať, / ale Teba oslavovať. 
 

6. Ak chceš, pokor ma, môj Pane, / len nech Ti slúžim oddane, / 
zdobím sa čistým zmýšľaním, / a vždy pred pýchou sa chránim. 
 
 

 

3. nedeľa po Zjavení 

23. 1. 2022 
 

mailto:ecavdubravka@gmail.com
http://www.ecavdubravka.sk/


 

 

 ·  Sláva, pozdrav, modlitba  

·  Epištola: R 1, 16-17 

·  Pieseň č. 496 – požehnanie detí  

1. Viac bázne daj, Bože a viac svätosti. / Viac smútku nad hriechom, 
viac sĺz radosti. / Viac lásky, čo nežiada hneď odmenu. / Viac viery v 
Ježiša a chuť k modleniu. 
 

2. Viac vďačnosti daj mi a viac skromnosti./ Viac síl k pokore, veď veľký 
si len Ty. / Viac niesť kríž s Ježišom, v Ňom útechu mať. / Viac na Jeho 
hrudi môcť odpočívať. 
 

3. Viac nádeje daj, viac trpezlivosti. / Viac strániť sa zlého cestou             
k večnosti. / Viac vzrastať vo viere a ovocie niesť. / Viac ísť za Tebou, 
Kriste, vzdávať Ti česť. 
 

·  Evanjelium: J 4, 27-42 

·  Viera všeobecná kresťanská  

·  Pieseň – Otvor mi oči... ( ženské trio) 

·  Kázeň: Mt 8, 5-13  

·  Modlitba, oznamy, požehnanie 

·  Pieseň - Prichádzam k Tebe aký som...(ženské trio)  

· Antifóna č. 50 

Kňaz: Zvelebujte so mnou Hospodina. Haleluja. 

Zbor: A spoločne vyvyšujme Jeho meno. Haleluja. 

·  Spievaná modlitba, Áronovské požehnanie 

·  Pieseň  č. 222 

 
 



 

1. Kráľ večný, nás požehnaj, požehnaním svojím / a všetko dobré nám 
daj, vyznávačom Tvojim, / naďalej  ráč  zachovať nás v svojej milosti, 
/ a potom k sebe prijať do večnej radosti. 
 
2. Amen! V tom požehnaní nech vždy účasť máme, / a po 
časnom skonaní s Tebou prebývame / s anjelmi v nebies ríši,/  
chváliac Hospodina; / daj nám to, ó Ježiši, Ty, Spása jediná! 
 

Milodary: 
 

* Bohuznámy brat Ivan pri príležitosti svojich narodenín venuje na 
prácu detskej besiedky v našom cirkevnom zbore 30 €. 

 
* Bohuznáma sestra Mária pri príležitosti dožitia vysokého veku 
ďakuje Pánu Bohu za zdravie a ochranu a na cirkevný zbor  venuje 
milodar 50 €. 

 
* Bohuznáma sestra Mária pri príležitosti jubilea ďakuje Pánu Bohu za 
doterajšiu milosť a ochranu a vkladá sa do Jeho rúk aj tento rok.  Na  
cirkevný zbor  venuje milodar 50 €. 

 
* Ďakujeme aj všetkým ochotným darcom, ktorí pravidelne 
prispievajú na náš bankový účet  

 

* Ofera zo 16.1. bola 203,88 €.   

 

Oznamy: 
 

*   Budúcu nedeľu 30. januára budú Služby Božie s Večerou Pánovou 
o 10:30. Téma SB je Návrat strateného syna  a hudbou a piesňami 
poslúži naša zborová kapela. Počas SB je pripravený aj program 
detskej besiedky, pozývame aj všetky rodiny s deťmi.  

 

*  Podľa aktuálnych hygienických opatrení je kapacita kostola 100 
miest na sedenie, aktivity v zborovej miestnosti sú obmedzené na 20 
osôb a skupinové aktivity v detských miestnostiach na 50 % kapacity. 



 

Naďalej Vás prosíme o dôsledné prekrytie dýchacích ciest, 
dodržiavanie rozostupov a dezinfekciu pri vchode. 

 

*  Všetky kázne nájdete aj v audio podobe na našej web stránke 
ecavdubravka.sk pod záložkou - Vypočujte si – kázne a taktiež na 
Youtube kanáli ECAV Dúbravka. 

 

*  Od 18. - 25. januára prebieha Týždeň modlitieb za jednotu 
kresťanov on-line. Všetky stretnutia si môžete pozrieť aj zo záznamu 
na YouTube ECAV s vami, v záložke Týždeň modlitieb za jednotu 
kresťanov. 
 

* Edukačno-misijné centrum (EMC) ECAV vás pozýva na ONLINE 
biblické štúdium pod názvom: „Na potulkách s Lukášom“. Uskutoční 
sa každú sobotu od 17:30 do 18:30.  Všetky zrealizované biblické 
štúdiá nájdete na „YouTube ECAV s vami“. 

 

* Východný dištrikt ECAV na Slovensku srdečne pozýva pri príležitosti 
otvorenia jubilejného roku 100-tého výročia samostatnosti na 1. 
panelovú diskusiu na historickú tému: “100 rokov VD ECAV na 
Slovensku”. Diskusia sa bude konať v nedeľu 23. januára 2022 
(nedeľa) v Dvorane BÚ VD v Prešove o 17.00. Diskusiu je možné 
sledovať aj online, a to na kanáli „YouTube VD ECAV“. 

 

* Vyučovanie konfirmandov prebieha každý  piatok o 14.45 hod., 
stretnutia dorastu  sú tiež v piatok o 15:30.  

 

 

 

 

 


