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Deň matiek 
 
   

·  Prelúdium   

·  Privítanie             

· Predspev  Vojdite, plesajme ... 1.- 3. verš 

·  Pieseň ES 381 

·  Program detí ku dňu matiek 

·  Pieseň  - Ja vďačne spievam Bohu      

·  Sláva, pozdrav, kolekta     

·  Evanjelium  J 19, 26-27    

·  Pieseň ES 204 

·    Kázeň  -  2M 20, 12        

·    F. Mendelssohn Bartholdy: Pieseň bez slov – na klavíri hrá A. Pomšár 

·    Večera Pánova 

·    Áronovské požehnanie  

·    Pieseň ES 284, 1.- 3. verš  

      

Kázňový text: 2. Mojžišova 20, 12 
 

Cti otca svojho i matku svoju, ktorú ti dáva Hospodin,                           
tvoj Boh,  aby si dlho žil na zemi! 

 

 

3. nedeľa po Veľkej noci  
8. 5. 2022 

 

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


 

Milodary: 
 
 

* Bohuznáma sestra Gabriela z  vďačnosti voči Pánu Bohu za 
podporu v ťažkých chvíľach pri smrti milovaného otca venuje na kostol 
50 €. 

 

*  Ofera z nedele 1.5. bola 262,36 €. 
 

Oznamy: 
 

* Modlitebná skupinka sa stretáva pravidelne každý utorok o 16:30. 
Srdečne pozývame! Ak však nemôžete z rôznych dôvodov prísť a spolu sa 
modliť, ale túžite po tom, aby sme sa za vás a za vaše potreby modlili, 
neváhajte a napíšte svoje prosby na lístok, ktorý hodíte do škatuľky na to 
určenej pri východe z kostola. Radi aj vás zahrnieme do svojich modlitieb.    

 
* Dávame Vám do pozornosti nadchádzajúce udalosti v našom 
cirkevnom zbore. V nedeľu 29.5. bude slávnosť Konfirmácie a v nedeľu 
12.6. pripravujeme pre Vás Zborový deň s názvom „Sme jedna Božia 
rodina“ so spoločným obedom a zaujímavým popoludňajším programom 
pre všetky generácie.   

 

Služby Božie a stretnutia  v 19. týždni 
Viac informácií na farskom úrade, alebo na tel.č.: 0910 747 818. 
 

Utorok 10.5. 16:30 Modlitebné stíšenie 

  17:30 Biblická hodina 

  18:30 Nácvik spevokolu 

Štvrtok 12.5. 9:00 Klubík (stretnutia rodičov s najmenšími deťmi) 

  10:00 Služby Božie v EDS Partizánska 

  18:30 Stretnutia Od-mladu 

Piatok  13.5. 14:45 Konfirmačná príprava 

  15:30 Stretnutie Dorastu 

Nedeľa 15.5. 10:30 Služby Božie  

 10:30 Detská besiedka 
 


