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Eliezerova modlitba 
 
 

·  Prelúdium, privítanie 

·  Predspev 

Liturg:  Kristus Pán vstal z mŕtvych, haleluja, 
Zbor:    ktorý trpel za nás, haleluja!  
Liturg:  Chváľte Hospodina všetky národy a velebte Ho všetci ľudia! 
Zbor:    Kristus Pán vstal z mŕtvych, haleluja, ktorý trpel za nás, haleluja! 
 

·  Pieseň – Kriste prijmi ma...  

·  Sláva, pozdrav, kolekta, epištola: Ef 3, 14-21 

·  Pieseň ES 362 - požehnanie detí 

·  Evanjelium: J 16, 23-27  

·  Viera všeobecná kresťanská 

·  Pieseň – Modlitba (autorka a spev: T. Bartošiová) 

·  Kázeň: 1M 24, 11-14,  

·  Modlitba, oznamy, požehnanie  

·  Pieseň ES 311 

·  Antifóna č. 49 

Liturg: Pane Bože, vyslyš pokorné prosby naše. 

Zbor: Volanie naše nech príde k Tebe. Pane, zmiluj sa. 

·  Kolekta, Áronovské požehnanie 

·  Pieseň – Milosť Kristova... 
 
 
 

 

5. nedeľa po Veľkej noci  
22. 5. 2022 
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Milodary: 
 

* Pri poslednej rozlúčke s milovaným manželom, otcom, a starým otcom 
Jaromírom Geislerom, smútiaca rodina ďakuje za jeho lásku, spoločne prežité 
chvíle a vkladá sa do Božej láskavej opatery.  Na cirkevný zbor venuje milodar 
100 €. 

 

* Bohuznáma sestra Darinka sa vkladá do Božej ruky aj pri nadchádzajúcej 
operácii a prosí ho o zdravie a vedenie lekárov. Na cirkevný zbor venuje milodar 
55 €.  
 

*  Ofera z nedele 15.5. bola 217,72 €. 

 

Oznamy: 
 

* V nedeľu 12.6. pripravujeme pre Vás Zborový deň s názvom „Sme jedna 
Božia rodina“ so spoločným obedom a  popoludňajším programom pre všetky 
generácie.  Prosíme Vás, keby ste sa prihlásili na spoločný obed zapísaním vo 
vestibule do nedele 6. júna, prípadne telefonicky  na tel.č. 0910 747 818. 
Taktiež prosíme ochotné sestry o prípravu koláčikov, či šalátov a bratov 
o pomoc pri príprave priestoru v sobotu 11.6. medzi 17: 00 - 19:00 (v tomto 
čase môžete priniesť aj koláče.)  

 

* Západný dištrikt ECAV pozýva na Služby Božie v prírode.  Prvé stretnutie 
bude v  Kremnických Baniach, v sobotu 18.6.2022 o 10.00h. Tešíme sa na Vás. 

* V nedeľu 3. júla sa v Kežmarku bude konať Evanjelický deň pod názvom 
„Hľaďme na Ježiša“ Viac informácií nájdete na: www.ecav.sk/ evanjelicky deň.  
 

Služby Božie a stretnutia  v 21. týždni 
Utorok 24.5. 16:30 Modlitebná skupinka  

  17:30 Biblická hodina (Skutky apoštolov 18. kap.) 

  18:30 Nácvik spevokolu s kapelou 

Štvrtok 26.5. 9:00 Klubík (stretnutia rodičov s najmenšími deťmi) 

  10:00 Služby Božie v EDS Partizánska 

Piatok  27.5. 15:30 Stretnutie Dorastu 

Sobota 28.5. 9:00 Brigáda rodín konfirmadov 

N Nedeľa 29.5. 10:30 Sl Slávnosť konfirmácie 

 

 


