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Koniec všetkého sa priblížil... 

 
 

 

·     Úvodná pieseň - Tiahni ma bližšie (autorka a sólo T. Bartošiová) 

·     Predspev  

Kňaz:  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 kajúca- Zmiluj sa Bože 
 

1. Zmiluj sa, Bože, / zmiluj nad nami, / vo svojej láske / zostávaj  s nami. 
2.  Zmiluj sa, zmiluj, / Ježišu, Pane, / nech Tvoja vôľa / pri nás sa stane. 
3.  Zmiluj sa, zmiluj ,/  ó, Duchu Svätý, / do srdca nášho / nádej nech 
svieti. 
4. Dúfame v Teba, / Boh trojjediný, /  zmiluj sa, zmiluj, / zhlaď naše viny.  

·     Sláva, pozdrav, kolekta 

·     Epištola - Žd 3, 12-14 

 

24. nedeľa po Sv. Trojici 

14. 11. 2021 
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·     Pieseň č. 281, 1. a 5. verš - požehnanie detí 

1. Bože, Ty si mocným slovom stvoril zem i nebesá,/ svetlo dal a tmu 
premohol, riekol si a stalo sa! / Haleluja! Haleluja! Za to svetlo vďaka 
Ti./ Haleluja! Haleluja! Buď Ti sláva naveky! 

5. Bože, Otče, Tvorca svetla, Tebe patrí sláva, česť, / Kriste Svetlo si zo 
Svetla, nech Ťa slávi šíry svet! / Duchu Svätý, Darca svetla, Ty si hoden 
slávy, cti. / Spievaj, nebo aj zem celá, / chválu svätej Trojici! 
 

·     Evanjelium: Mt 24, 15-28; Viera všeobecná kresťanská 

·     Pieseň - Už vidieť ranné zore (autorka a sólo T. Bartošiová) 

·     Kázeň, modlitba - 1Pt 4, 7-11  

·     Oznamy, požehnanie 

·     Pieseň 498, 1. verš 

1. Ži krásne v časnom živote. / Šír vôňu lásky kol seba. / Putuješ tam, 
kde sĺz už niet / a lásky zemskej netreba. 
 

·   Antifóna č. 57 

Kňaz: Nie každý, kto mi hovorí: Pane, Pane, vojde do kráľovstva 

nebeského. 

Zbor:  Ale ten, kto činí vôľu Otca nášho nebeského. 

·     Kolekta, Áronovské požehnanie       

·     Pieseň č. 498, 2.- 4. verš 

2. Na sklonku žitia všeličo / len ako márnosť rozpoznáš. / Nikdy ľutovať 
nebudeš / v láske strávený žitia čas. 

3.  Nes ticho kríž svoj za Kristom./ Prepáli oheň tvoje ja,/ v belostnom 
rúchu družičky / s Ženíchom vojsť máš do raja. 

4.  Keď rozkáže Pán, tak len choď. / Keď velí: stoj!, tak poslúchaj. / Bez 
Neho zblúdiš k priepastiam. / S ním vzlietneš v slávny nebies chrám. 



 

 

Milodary: 
 

*  Bohuznáma rodina z vďačnosti za ochranu a s prosbou o ďalšiu 
pomoc a ochranu a sprevádzanie celej rodinky venuje na cirkevný 
zbor 100 €. 

*    Bohuznáma sestra Veronika venuje milodar 20 €. 

*    Bohuznámy brat Ján s manželkou Alžbetou ďakujú Pánu Bohu za 
doterajších 60 pekne prežitých rokov v spoločnom manželstve. Prosia 
Ho o požehnanie do ďalších rokov života. Na cirkevné ciele venujú 100 €. 

*    Ofera z nedele 7.11. bola 222,45 €. 

 

Oznamy:  
 

*    Pri východe z kostola, počas týždňa aj na farskom úrade si môžete 

si zakúpiť  kalendáre na rok 2022 z Tranoscia - stolový kalendár 4 €, 

nástenný kalendár 5,50 € Tranovského evanjelický kalendár 5 € 

a Plánovací evanjelický diár 7 €. 

 

*   Milé sestry, bratia! Prichádza čas, keď ľudia bez domova najviac 
strádajú zimou.  Preto „Kresťania v meste“  vyhlasujú zbierku a my by 
sme sa mohli do nej opäť zapojiť a prejaviť našu spolupatričnosť. Ak 
máte doma  deku, spací vak, sviečky  alebo polievkové lyžice, ktoré 
Vám nebudú chýbať, prineste ich, prosím, do našej zbierky v ECAV 
Dúbravka.  Potrebné sú aj obyčajné tuhé mydlá. Môžete ich doniesť 
do vestibulu pred Službami Božími, alebo na farský úrad. 

 

*    Novovznikajúce spoločenstvo (IN)VALID 
Pozývame vás na úvodné stretnutie dlhodobo chorých a invalidných 
dôchodcov v produktívnom veku, ktoré sa uskutoční 16.11.2021 o 9.00 
v Novom kostole na Legionárskej ulici.  
 



 

 
Na stretnutiach by sme sa chceli zamýšľať nad Biblickými textami 
vzťahujúcimi sa na našu situáciu, budeme sa spoznávať, rozprávať o 
našich konkrétnych potrebách... Bližšie informácie: Ivka Křenková, 
tel.č.: 0905 369 263 

 

*  Podľa nariadenia ÚVZ SR je cirkevný zbor povinný po dobu 30 dní 
viesť evidenciu účastníkov SB. Po uplynutí tejto doby budú uvedené 
zoznamy s osobnými údajmi zničené. Preto Vás prosíme, keby ste sa 
zapísali a lístok s údajmi hodili do pripravených schránok vo 
vestibule. Zároveň Vás prosíme o dôsledné prekrytie horných ciest 
dýchacích – nosa aj úst a dezinfekciu pri vchode. 

 

Pozývame Vás na stretnutia a Služby Božie v 47. týždni:  
 
 

Utorok  
(16.11.) 

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

Streda 
(17.11.) 

16:00   Služby Božie v DD  Pri Kríži 

Štvrtok  
(18.11.) 

10:00   Služby Božie v DD – EDS Partizánska  
18:30   Od-Mlad  
18:30   Kurz „Manželské večery“  

Piatok  
(19.11.) 

14:45   Konfirmačné vyučovanie 
15:15   DDorast – zborová sieň 

Nedeľa  
(21.11.) 

Nedeľa večnosti - posledná nedeľa cirkevného roka 
  9:30   Služby Božie – režim Základ 
10:30   Služby Božie – režim OTP 
10:30   Detská besiedka  
18:00   Nedeľné večerné stíšenie 

 
 
 

 


