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Požehnaná staroba 
 

·  Prelúdium 

· Predspev – Najsvätejší 

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 č. 381 

1. Oslávme Pána, všetci, čo Ho ctíme, / modlitba vrúcna nech sa k Nemu 
vinie! / Božiemu menu sláva, česť buď vzdaná./ Oslávme Pána! 
 

2. On, Otec dobrý život nám daroval, / predošlej noci verne opatroval,/ 
zo spánku sviežich prebudil za rána,/ oslávme Pána! 
 

3. Že umom myslieť, srdcom cítiť vieme, / Krista milovať, blížnym slúžiť 
chceme; / to sú tiež dary Jeho požehnania, / oslávme Pána ! 
 

4. On, verný Strážca, studnica dobroty, / Hospodin mocný chráni nám 
životy, / pokoja tvorcov snahy požehnáva, / oslávme Pána! 
 

5. Sprievodcom je nám Pán zeme i neba, / pomáha v práci, dáva zdravia, 
chleba, / milosti Božej hojnosť nám podáva. / Oslávme Pána! 
 

 

19. nedeľa po Sv. Trojici 

10. 10. 2021 
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·  Sláva, pozdrav, kolekta   

·  Epištola – 2 Tim 3, 10-17 

·  Pieseň - sólo  (9:30 T. Bartošiová; 10:30 - Fraňovci)  

·  Evanjelium – Mt 6, 19-24 

·  Pieseň č. 201  

1. Verme v Boha Otca, nášho Stvoriteľa, / ruka jeho všemocná svet a ľudí 

stvorila. 

2. Verme v Syna Jeho, Krista, nášho Pána, / milosť Otca večného v Ňom 

bola všetkým daná. 

8. Verme aj v Svätého Ducha, Tešiteľa, / Otcu, Synu rovného, verných 

Posvätiteľa. 

9. V cirkev svätú verme, svätých zhromaždenie, / hriechy svoje ľutujme, 

čiňme pravé pokánie. 

10. V hriechov odpustenie tiež úprimne verme, / a na večné spasenie 

každého dňa sa tešme. 

 

·    Kázeň, modlitba – Kaz 7, 9-10 

·    Pieseň- sólo  (9:30 – Fraňovci; 10:30 – T. Bartošiová;)  

·    Antifóna č. 60 

Liturg: Slúžte Hospodinu v bázni a veseľte sa v Ňom. 
Zbor:   Blahoslavení, čo sa k Nemu utiekajú. 
 

·    Kolekta 

·  Áronovské požehnanie  

·  Pieseň – Milosť Kristova 

/: Milosť Kristova buď s vami, Božia láska nech Vás plní, Svätý Duch nech 

vo vás príbytok svoj má,:/: nech vedie a žehná a ochraňuje vás.:/ 

 

Kázňový text: Kazateľ 9, 7 – 10 
Choď, jedz svoj chlieb s radosťou a pi svoje víno s veselým srdcom, lebo Boh 

si dávno obľúbil tvoje diela... 



 

Milodary: 
 

*  Bohuznámy brat Pavel ďakuje Pánu Bohu za ochranu a na kostol 
venuje 100 €.  

*  Brat Michal Brozman odkázal vo svojej pozostalosti svojmu 
milovanému cirkevnému zboru v Dúbravke na Božie dielo 1 000 €.  

*   Pri poslednej rozlúčke s manželom, otcom, dedom a pradedom  
Michalom Brozmanom ďakujúc Pánu Bohu za Jeho život a za všetky 
spoločne prežité chvíle venuje rodina na cirkevné ciele 100 €.   

*  Ofera z nedele 3.10. bola  151,94 €. 

 

Oznamy: 

*    Posledná rozlúčka s bratom prof. MUDr. Michalom Brozmanom 
DrSc., bude v pondelok 11.10. o 12:00 v Slávičom údolí. 

*   Posledná rozlúčka s bratom Ing. Ľubomírom Dvořáčkom bude 
v stredu 8.10. o 10:15 v Krematóriu. 

*    Srdečne Vás pozývame na spoločné nedeľné večerné stíšenia pre 
všetky generácie pri modlitbe a hudbe. Prvé stretnutie sa uskutoční 
v nedeľu 17.10. o 18:00 Srdečne pozývame všetkých, ktorí sa chcú 
zastaviť uprostred hluku a stíšiť v ďakovnej modlitbe. (vedú manželia 
Fraňovci) 

*   Vo štvrtok 14.10. o 18:00 sa začína kurz Manželské večery. Prosíme 
Pána Boha o požehnanie týchto stretnutí. (vedú manželia Lukáčovci)  

*    Svoje nácviky rozbehol už aj zborový spevokol. Stretávame sa každý 
utorok o 18:30. Srdečne pozývame všetkých, ktorí radi spievajú a túžia 
po spoločenstve!  

 

 



 

*    Prosíme všetkých členov cirkevného zboru, ktorí ešte nemajú 
uhradený cirkevný príspevok za tento rok, keby si ho vyrovnali u sestry 
pokladníčky pred Službami Božími, alebo na farskom úrade, či prevodom 
na účet. Ďakujeme!  

*    Služby Božie až do odvolania budú každú nedeľu o 9:30 aj o 10:30. 
Prosíme všetkých účastníkov SB o dodržiavanie opatrení: dôsledné 
nosenie rúšok cez nos aj ústa, dezinfekcia pri vchode, dodržiavanie 
odstupov.  

 

Pozývame Vás na stretnutia a Služby Božie v 42. týždni:  
 

Utorok  
(12.10.) 

16:00   Modlitebné stretnutie  
17:30   Biblická hodina  
18:30   Nácvik spevokolu 

Štvrtok  
(14.10.) 

10:00   Služby Božie v EDS Partizánska 
18:00   Kurz „Manželské večery“ 

Piatok  
(15.10.) 

14:45   Konfirmačné vyučovanie 
15:15   DDorast  

Nedeľa  
(17.10.) 

9:30     Služby Božie – prednostne pre seniorov   
10:30   Služby Božie  + Detská besiedka    
18:00   Nedeľné večerné stíšenie 

 

  
Všetky kázne z nedeľných Služieb Božích 

si môžete vypočuť 
na našej web stránke ecavdubravka.sk, 

v záložke „Vypočujte si“ – Kázne. 
https://www.ecavdubravka.sk/kazne-2021/ 

 

Záznamy Služieb Božích, kázne a nové piesne nájdete aj na             
YouTube ECAV Dúbravka. 

https://www.ecavdubravka.sk/kazne-2021/

