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K Tebe sa utiekam, ó Hospodine 
 

·  Úvodná pieseň  Ježiš je Kráľ!  (sólo) 

·  Predspev  

Liturg: Neopúšťaj ma, Hospodine, 
Zbor:   Bože môj, nevzďaľuj sa odo mňa. 
Liturg: Obráť sa ku mne a zmiluj sa nado mnou. 

Zbor:   Neopúšťaj ma, Hospodine, Bože môj, nevzďaľuj sa odo mňa. 

·  Pieseň ES 97 

·  Sláva, pozdrav, kolekta 

·  Epištola: Žid 4, 14-16 

·  Pieseň ES 525, 1.- 3. verš – požehnanie detí 

·  Evanjelium  Mt 4, 1-11 

·  Pieseň – Keď príde chvíľa úzkosti (sólo) 

·  Kázeň: Ž 31, 2-6, modlitba – Ondrej Baranec 

·  Príhovorné modlitby   
   Verš piesne, modlitba za pokoj a mier na Ukrajine – Zuzana Barancová 

   Verš piesne modlitba za obete pandémie covidu – Alena Korimová 

·  Pieseň: Hospodin Ty si Pastier môj 

·  Večera Pánova 

· Áronovské požehnanie 

·  Záverečná pieseň: Milosť Kristova 

 

1. pôstna nedeľa 

6. 3. 2022 
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Milodary: 
 
 

* Bohuznámi manželia z vďaky Pánu Bohu za život a zdravie venujú na 
cirkevný zbor milodar 30 €. 

 

* Ofera z nedele 27.2. bola 294,92 €.   

 

Oznamy: 
 

* V stredu 2.3. v rámci Spoločných modlitieb za pokoj a mier na 
Ukrajine bola vykonaná finančná zbierka vo výške 903,50 €. Finančné 
prostriedky budú zaslané na transparentný účet ECAV na pomoc 
Ukrajine. Všetkým darcom úprimne ďakujeme. 

 

* ZBIERKA PRE UKRAJINU – ECAV 
Svoje príspevky na Ukrajinu môžete posielať priamo na novozriadený 
transparentný účet GBÚ  IBAN: SK04 0200 0000 0045 6819 6251.  
Generálny biskup ECAV Ivan Eľko je v kontakte s partnermi z Nemeckej 
evanjelicko-luteránskej cirkvi Ukrajiny, biskupom Pawlom Schwarzom. 
Z ich strany prišla naliehavá prosba o finančnú pomoc, vďaka ktorej 
budú môcť zabezpečiť najmä lieky a zdravotnícky materiál. O ďalšom 
využití prostriedkov Vás budeme informovať. 

 

Svoje príspevky môžete odovzdať aj v hotovosti na farskom úrade v 
úradných hodinách, alebo v nedeľu pred/po Službách Božích u brata 
pokladníka Janka Hradského v zborovej miestnosti. 

 

* Dňa 6. marca 2022 bude druhé výročie prvého potvrdeného prípadu 
ochorenia koronavírusom COVID-19 na Slovensku. Pandémia si odvtedy 
vyžiadala už viac ako 21 000 ľudských životov. Sú medzi nimi aj naši 
najbližší, príbuzní a priatelia, aktívni členovia cirkvi aj jej predstavitelia. 
Chceme sa modliť za útechu a povzbudenie všetkých jednotlivcov a 
rodín, ktorí v pandémii stratili svojich drahých. 

 

* Počas pôstneho obdobia bude každú nedeľu po Službách Božích 
prislúžená sviatosť Večere Pánovej. Zároveň Vás pozývame na pôstne 
večerné Služby Božie každý utorok o 17:30.   

 


