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Sila modlitby 
 

·  Prelúdium, privítanie  

· Predspev  

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! 
 

·  Konfiteor 

·  Pieseň ES 366 

·  Sláva, pozdrav, kolekta 

·  Epištola – 1Tes 5, 14-24 

·  Pieseň ES 260 – požehnanie detí 

·  Evanjelium: L 18, 1-8, Viera všeobecná kresťanská 

  ·  Pieseň ES 311 

·    Kázeň: Daniel 6, 11 – 14, modlitba, požehnanie 

·    Pieseň ES 642, 1. verš 

· Antifóna č. 89 

Liturg:  Ó, Hospodine, po nebesia siaha Tvoja milosť. 

Zbor:    Až po oblaky Tvoja vernosť.  

·  Kolekta, Áronovské požehnanie  

·  Pieseň ES 642, 2. – 4. verš 

Predpôstna nedeľa 

27. 2. 2022 
 

mailto:ecavdubravka@gmail.com
http://www.ecavdubravka.sk/


 

Oznamy: 
 

 

* Od dnes (27.2.) sa ruší sa režim OP, OTP. Prosíme, aby ste aj naďalej 
nosili respirátory. Kapacita nášho kostola sa zvyšuje na 130 osôb. 
 

* Výročný konvent odsúhlasil úpravu cirkevného príspevku na 20 € 
na osobu ročne. 
 

*  Srdečne Vás pozývame na stretnutie pri príležitosti Svetového 
dňa modlitieb, ktorý sa koná v piatok 4. marca 2022 o 17:00 
v modlitebni Cirkvi bratskej na Cukrovej ul. 4. Pripravili ho ženy 
z Anglicka, Walesu a Severného Írska. 
 

*   V nedeľu 6.3., prvú pôstnu nedeľu, bude prislúžená sviatosť 
Večere Pánovej v rámci Služieb Božích.   
 

*  Konfirmačná príprava v piatok 4.3. NEBUDE z dôvodu jarných 
prázdnin. Dorast sa stretáva v piatok o 15:30 v zborovej miestnosti. 
 

*  Ostatné aktivity v našom zbore (nácvik spevokolu, biblická hodina, 
modlitebné stíšenia, stretnutia rodičov s deťmi...) plánujeme začať od 
polovice marca. Presné dátumy budú včas zverejnené. 
 

* Ofera z nedele 20.2. bola 162,20 €.  
 

* Ďakujeme všetkým, ktorí svoje milodary posielajú na bankový účet.  
 

*  Aj tento rok môžete vnútromisijnú prácu nášho cirkevného zboru 
podporiť aj 2 % (3%) zo svojich daní prostredníctvom občianskeho 
združenia nášho zboru:  
 

Magdala 1517 o. z.,  
IBAN – SK57 1100 0000 0029 4507 9431.  
 

Podrobnejšie informácie nájdete na www.ecavdubravka.sk, alebo na 
letáčikoch vo vestibule.  

http://www.ecavdubravka.sk/

