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Smrť je otvorená brána do večnosti 

 

·    Pieseň  - Čože som, Pane môj? (spevokol) 

· Predspev - Najsvätejší 

·  Pieseň  ES č. 439, 1.-3.a 6.verš 

1. Zostaň pri nás! Už k noci zneje zvon. / Keď tma sa hĺbi, k nám sa, 
Pane, skloň, / Strážca Ty náš, vzhliadame k výšinám, / si pomoc 
biednych, Pane, skloň sa k nám. 

2. Rýchlo sa míňa žitia nášho deň, / aj radosť, sláva mizne ako sen, / 
skaza a smrť sa temno blíži k nám, / Tys´ nepremenný, s nami zostaň 
sám. 

3. Nie s trestom príď, hoc Ty si kráľov Kráľ, / srdcia milosťou k pokore 
zapáľ, / slzami, láskou zjasni mysle nám: / Príď, priateľ hriešnikov, 
a skloň sa k nám. 

6. Keď smrti tieň nás zastrie, Tvoj nech kríž / cez hrobu púť nám 
vždycky svieti výš: / Z tône pozemskej cestou k nebesám / cez smrť 
nás k sebe, Pane, povznes sám. 
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·  Sláva, pozdrav, kolekta  

·  Smútočný žalm – Ž 62   

·  Pieseň  ES č. 700 

1. Život je Boží dar daný nám do vena. / Pri smrti poznáme, aká jeho 
cena! / Ó Pane, nauč nás počítať naše dni, / skôr než sa zvečerí a príde 
posledný. 

2. Ty si nám povedal: Bdejte, modlite sa,/ kým sú otvorené milosti 
nebesá! / Blahoslavíš sluhu, ktorý múdro žije, / on v Tvojom pokoji 
tíško odpočinie. 

3. Daj nám vyjsť v ústrety s múdrymi pannami / Tebe, Ženíchovi, 
s jasnými lampami./ Vlej oleja viery do našich sŕdc, Pane,/ aby 
v našich lampách nevyhasol plameň. 

4. Skloň sa ku nám aj dnes a mocne uisti, / že nič nevytrhne nás 
z Tvojej milosti./ Tvoja láska s nami naveky zostane / a cez smrť 
prevedie ku nebeskej bráne. 
 
·    Kázeň – 1M 47, 28-31 

·  Pieseň - Túžim vždy bližšie, k Tebe, môj Pán (spevokol) 

·    Báseň  - L. Fričovský: To najkrajšie iba príde        

·    Spomienka na tých, ktorí nás predišli do večnosti  

·    Pieseň - Nech príde Tvoje kráľovstvo (spevokol)   

·  Modlitba, požehnanie 

·    Antifóna č. 83    

Kňaz: Nikto z nás nežije sebe a nik sebe ani neumiera. 

Zbor: Lebo či žijeme, či umierame,  Pánovi sme. 

·  Kolekta, Áronovské požehnanie   

·  Záverečná pieseň – A tak Bohu 

/: A tak Bohu Otcovi nášmu,:/: nech je sláva, sláva :/ na veky vekov. 

Amen. 

 

 



 

 

Milodary: 
 

 

*  Bohuznáma sestra Daniela pri príležitosti svojich narodenín ďakuje 
Pánu Bohu za Božiu pomoc a požehnanie a na cirkevný zbor venuje 
50 €. 
 

*   Bohuznáma sestra Alena ďakuje Pánu Bohu za zdravie, ktorého sa 
dostáva jej aj celej rodine a vyprosuje Božie požehnanie a vedenie do 
ďalšieho života. Cirkevnému zboru venuje milodar 80 €.  
 

*  Bohuznámy brat Martin venuje cirkevnému zboru milodar 100 €. 
 

* Pri spomienke na svojho zosnulého brata venuje sestra Anna 
milodar 20 €. 
 

Ďakujeme za Vaše milodary a všetkým pravidelným prispievateľom 
na bankový účet cirkevného zboru.                                                                    
Ochotného darcu miluje Boh. (2K 9, 7) 

 

* Ofera z nedele 14.11. bola 259,07 €. 
 

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, prípadne na farský úrad do 15.12. 



 

*  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 skartované. 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 48. týždni:  
 

Utorok  
(23.11.) 

16:00   Modlitebné stretnutie  
17:30   Biblická hodina  

Štvrtok  
(25.11.) 

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

Piatok  
(26.11.) 

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

Nedeľa  
(28.11.) 

1. adventná nedeľa 
10:30   Služby Božie – režim OP (očkovaní, prekonaní za 
posledných 180 dní) 
10:30   Detská besiedka  
 

 
 
 

Počas sprísnených  opatrení budeme nedeľné Služby Božie 
natáčať a budú sprístupnené pre všetkých na našom zborovom 

YOUTUBE kanáli - ECAV Dúbravka. 
Odkaz na ich sledovanie budeme posielať aj prostredníctvom e-mailu. 

 
Všetky kázne nájdete aj v zvukovej podobe na našej webovej stránke 

ecavdubravka.sk  v záložke „Vypočujte si – kázne“.  


