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Dar Božieho slova 
 

·  Prelúdium, privítanie  

· 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 – ES 190 

·  Sláva, pozdrav, kolekta   

·  Epištola:  Žid 4, 12 

·  Pieseň – ES 281, 1. - 3. verš 

·  Evanjelium: L 8, 4-15 

·  Viera všeobecná kresťanská 

  ·  Pieseň – ES 358  

·    Kázeň: 2Kr 22, 8-13 

 

Nedeľa po Deviatniku 

20. 2. 2022 
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·    Modlitba, požehnanie 

·    Pieseň – ES 284, 1. verš 

· Antifóna č. 62 

Liturg: Pane, ku komu pôjdeme? Slová večného života máš. 

Zbor: A my sme uverili a poznali, že Ty si Kristus, ten svätý Boží. 

·  Kolekta, Áronovské požehnanie  

·  Pieseň – ES 284, 2. - 4. verš 

 

Oznamy: 
 

 

*  V nedeľu 27.2. (Predpôstna nedeľa) budú Služby Božie v riadnom 
čase o 10:30. Zvesťou Božieho slova nám poslúži brat biskup ZD Ján 
Hroboň.  
 

*   V nedeľu 4.3. (1. pôstna nedeľa) bude prislúžená sviatosť Večere 
Pánovej v rámci Služieb Božích.   
 

*  Dorast sa stretáva  v piatok o 15:30. Ostatné skupinové aktivity 
(nácvik spevokolu, biblická hodina, modlitebné stíšenia, stretnutia 
rodičov s deťmi...) plánujeme začať v druhej polovici marca.  
 

* Ofera z nedele  13.2. bola 136,82 €.  

 
*  Aj tento rok môžete vnútromisijnú prácu nášho cirkevného zboru 
podporiť aj 2 % (3%) zo svojich daní prostredníctvom občianskeho 
združenia nášho zboru:  
Magdala 1517 o. z.,  
IBAN – SK57 1100 0000 0029 4507 9431.  
Podrobnejšie informácie nájdete na www.ecavdubravka.sk, alebo na 
letáčikoch vo vestibule.  

http://www.ecavdubravka.sk/

