
 

                                        Evanjelický a. v. cirkevný zbor Bratislava – Dúbravka 

 BULLETIN 
 
  

           tel. sekretariát: 0910 747 818 | zb. farár: 0908 940 792 
e-mail: ecavdubravka@gmail.com,   
www.ecavdubravka.sk 

www.facebook.com/ecavdubravka/ 
číslo účtu – IBAN SK95 1100 0000 0029 2686 8064 

 

Kvetná nedeľa 
 
 
·  Prelúdium, privítanie 

·  Predspev (na nápev antifóny) 

Liturg:  Ajhľa vstupujeme do Jeruzalema, 
Zbor:    a splní sa všetko o Synovi človeka, čo napísali proroci. 
Liturg : A vydajú Ho pohanom, odsúdia na smrť, zbičujú a zabijú,  
Zbor:    ale na tretí deň vstane z mŕtvych 
Liturg:  Verná je to reč a hodná, aby ju všetci prijali,  
Zbor:    že Kristus Ježiš prišiel na svet, aby spasil hriešnikov.  
Liturg:  Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému 
Zbor:   ako bola na počiatku, i teraz i naveky vekov. Amen. 

·  Pieseň  ES 99; 1-2, 8 

·  Antifóna  

Liturg: Kristus bol ranený pre naše hriechy! 
Zbor:   A strýznený pre naše neprávosti!  

·  Kolekta, apoštolský pozdrav, výzva 

·  Mládežnícke pašie  číta: Dianka Černičková, Martin Valentko, 

Daniel Lička; hudobné vstupy doprevádza kapela CZ   

·  Kázeň - Žd 12, 1-3,  oznamy, modlitba, požehnanie 

·  Pieseň  ES 92, 4. verš 

·  Áronovské požehnanie 

·  Pieseň  ES 92, 5. verš 

 

Kvetná nedeľa 
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Milodary:  
 

*  Bohuznámy brat Ondrej ďakuje Pánu Bohu za svoju životnú partnerku 
a pripomína si 5 rokov vzájomného vzťahu. Na cirkevné ciele venuje 50 €. 

* Pri poslednej rozlúčke s krstnou mamou Boženkou Peckovou ďakujú za jej 
starostlivosť a lásku krstní synovia Miroslav a Igor zo Sučian a na cirkevný 
zbor v Dúbravke venujú 100€. 

*  V mesiaci marec sme prijali na účet CZ milodary vo výške 802 €. 
Ďakujeme! 

Ofera z nedele 3.4. bola 256,46 €. 

 

Oznamy: 
 

* Naša pomoc odídencom z Ukrajiny, ako aj priamo ľuďom žijúcim 
v týchto časoch na Ukrajine je stále veľmi potrebná. Svoje príspevky na 
Ukrajinu môžete naďalej posielať na transparentný účet GBÚ:  IBAN: SK04 
0200 0000 0045 6819 6251. O ich použití sa môžete priebežne informovať na 
stránke www.ecav.sk.  
 

* V dňoch 6.-8. mája sa uskutoční v Žiline konferencia Evanjelizačného 
strediska pod názvom Dobrý Boh. Prihlasovanie prebieha do 22.4. na stránke 
www.evs.sk. Srdečne pozývame! 

*   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.   
 

*  Dnešnou nedeľou vstupujeme do Tichého týždňa, v ktorom si 
pripomíname nielen smrť a utrpenie Pána Ježiša, ale aj Jeho slávne víťazstvo 
nad smrťou a hriechom. Po dvoch rokoch sa opäť môžeme stretnúť spoločne 
a sláviť nadchádzajúce sviatky v chráme Božom, na ktoré Vás srdečne 
pozývame!  
 

Služby Božie počas Veľkonočných sviatkov 2022: 
 

Zelený štvrtok   14. 4.   18:00   Služby Božie s VP 
Veľký piatok      15. 4.   10:30   Pašiové Služby Božie 

     11:30    Večera Pánova  
Veľkonočná nedeľa 17.4.     10:30 Služby Božie      
Veľkonočný pondelok  18.4.   10:30 Služby Božie   
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