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Si naozaj pripravený povedať:
„Pane, príď už“?
· Prelúdium
· Predspev adventný
Liturg: Rosu dajte nebesá zhora
Zbor: a oblaky nech lejú spravodlivosť.
Liturg: Nebesá rozprávajú o sláve Božej a dielo Jeho rúk zvestuje obloha.
Zbor: Rosu dajte nebesá zhora a oblaky nech lejú spravodlivosť.

· Pieseň ES č. 20
1. Prichádzaš k nám, Kriste náš, / ktorých srdcia dobre znáš, / vieš, že
mnoho hrešíme, / až sa súdu desíme.
2. Prichádzaš k nám z výsosti, / nesieš slovo milosti / pre hriešnikov
kajúcich / v Teba dôverujúcich.
3. V ponížení prichádzaš, / svetu spásu prinášaš: / Dávaš ľudstvu seba
sám – / čo viac ešte treba nám?!
4. Ó, príď, Kriste, príďže k nám, / srdcia naše zmeň na chrám,
prebývajže v nich večne, / prosíme Ťa srdečne.

· Kázeň – Mt 5, 8; Zjav 22, 20
· Pieseň k Večeri Pánovej ES 300, 1. verš
1. Pane, Ty si nám nehodným pripravil stôl milosti / a na ňom pokrm
prevzácny dávaš z dobrotivosti, / aj ja teraz Tvoj som hosť, čakajúci na
milosť, / ktorý prosí: pomôž mi sám, nech hod ten vďačne prijímam.
· Večera Pánova
· Áronovské požehnanie
· Záverečná pieseň ES 259, 1. – 3. verš
1. Ach, zostaň, Kriste, s nami so svojou milosťou, / nech mocne nás
ochráni / pred nepriateľskou ľsťou.
2. Ach, zostaň, drahý Pane, so svojím slovom v nás, / nech z neho
prijímame / dar spásy v každý čas.
3. Ach, zostaň, svetlo drahé, / pri nás Tvoj vzácny jas, / nech tak od
cesty pravej / nezblúdi nikto z nás.

Milodary:
* Bohuznáma sestra Andrejka pri 5. výročí úmrtia svojej mamičky si
s vďačnosťou a láskou spomína na všetky spoločne prežité chvíle
a ďakuje Pánu Bohu za dar, ktorý v nej mala. Cirkevnému zboru
venuje milodar 50 €.
* Bohuznámy brat Pavol z vďačnosti voči Pánu Bohu venuje na
cirkevný zbor milodar 500 €.
Ďakujeme za Vaše milodary a všetkým pravidelným prispievateľom
na bankový účet cirkevného zboru.
Ochotného darcu miluje Boh. (2K 9, 7)

Oznamy:
*
Vo vestibule 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€.
* V mene pracovníkov a dobrovoľníkov z platformy „Kresťania v
meste“, ale aj v mene všetkých núdznych ľudí, ktorým bola zbierka
určená, Vám z celého srdca ĎAKUJEME za dary, ktoré ste prinášali do
nášho kostola napriek skutočnosti, že počas jej trvania boli zavedené
opatrenia, pre ktoré sme nemohli prichádzať na nedeľné Služby Božie.
Vďaka Vám za to, že máte otvorené srdcia pre pomoc druhým aj v
tejto neľahkej dobe pandémie. Vyzbierané veci boli odovzdané do
skladu KVM, ktorý zároveň slúži ako výdajňa. Modlime sa, prosím,
nech Pán naďalej požehnáva službu pomoci „Kresťanov v meste“ a
pridáva ľudí, ktorí sú ochotní pomáhať.

Služby Božie počas vianočných sviatkov 2021:
Z dôvodu obmedzení počtu účastníkov na Službách Božích
1osoba/25m2, sme Služby Božie počas sviatkov upravili nasledovne:
Štedrovečerné Služby Božie 24.12. v kostole z kapacitných dôvodov
NEBUDÚ. S láskou sme ich však pre Vás pripravili a natočili s našimi
hudobníkmi a deťmi v spolupráci s dúbravskou televíziou, za čo mi
srdečne ďakujeme.
Môžete ich sledovať od 15:00 v Dúbravskej televízii, (v repríze aj 25. a
26.12). Nájdete ich aj na kanáli YouTube Dúbravská televízia a na
YouTube kanáli ECAV Dúbravka.

Na 1. slávnosť vianočnú 25.12. budú Služby Božie v kostole o 9:30,
10:30, 11:30 na základe REZERVÁCIE miesta v režime OP s
potvrdením. (V prípade naplnenia dopoludňajšej kapacity, budú
Služby Božie aj popoludní o 16:00 a 17:00).
Na 2.slávnosť vianočnú bude Večera Pánova prislúžená o 9:30,
10:30, 11:30 na základe REZERVÁCIE miesta v režime OP s
potvrdením. (V prípade naplnenia dopoludňajšej kapacity, bude
Večera Pánova aj popoludní o 16:00 a 17:00).

Prosíme Vás, aby ste sa prihlásili na konkrétny termín
telefonicky, alebo prostredníctvom SMS správy na tel.
č.
0910
747 818
prípadne
e-mailom
na
ecavdubravka@gmail.com najneskôr deň vopred
(v prípade správy počkajte na potvrdenie termínu).
Všetky kázne nájdete aj v zvukovej podobe na našej webovej stránke
ecavdubravka.sk v záložke „Vypočujte si – kázne“ a všetky videá zo
Služieb Božích aj na YouTube ECAV Dúbravka.

Prajeme Vám požehnané a pokojné prežitie
vianočných sviatkov !

