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Víťaz nad smrťou 
 

·  Pieseň spevokolu - Znej haleluja... 

·   Predspev  

Liturg:  Kristus Pán vstal z mŕtvych, haleluja, 

Zbor:    ktorý trpel za nás, haleluja!  

Liturg:  Chváľte Hospodina všetky národy a velebte Ho všetci ľudia! 

Zbor:    Kristus Pán vstal z mŕtvych, haleluja, ktorý trpel za nás, haleluja! 

·  Konfiteor 

·  Pieseň spevokolu  Ja viem, môj Vykupiteľ žije (na klarinete hrá V. Matz)     

·  Sláva, pozdrav, kolekta, žalm 118, 14-24   

·  Pieseň ES 600 – požehnanie detí 

·  Evanjelium  Mk 16,1-8 

·  Viera všeobecná kresťanská 

·  Inštrumentálna skladba  Prevzácna milosť (na klarinete hrá V. Matz)    

·  Kázeň Ž 118,24, modlitba 

·  Pieseň spevokolu  Spievajme vďačne s radosťou... 

·  Pastiersky list zboru biskupov, požehnanie 

·  Pieseň ES 150, 1. verš 

·  Antifóna č. 36 

Liturg: Ja som vzkriesenie i život, vraví Kristus Pán. 

Zbor:  Kto verí v Neho, bude žiť, aj keď umrel. 

·  Kolekta, Áronovské požehnanie 

·  Pieseň ES 150, 2.- 3. verš 
 

Veľkonočná nedeľa 

17. 4. 2022 
 

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


 

 

 
 

 

 

Ježiš Kristus – živý alebo mŕtvy? 
 

·  Prelúdium, privítanie 

·  Predspev 

Liturg:  Kristus Pán vstal z mŕtvych, haleluja, 
Zbor:    ktorý trpel za nás, haleluja!  
Liturg:  Chváľte Hospodina všetky národy a velebte Ho všetci ľudia! 
Zbor:    Kristus Pán vstal z mŕtvych, haleluja, ktorý trpel za nás, 
haleluja! 
·  Pieseň: Zmiluj sa, Bože, zmiluj nad nami 

·  Slávnostná sláva, pozdrav, kolekta 

·  Žalm: Ž 16, 1-3. 5-11 

·  Pieseň ES 129 

·  Evanjelium: J 20, 11-18 

·  Viera všeobecná kresťanská 

·  Pieseň ES 144 

·  Kázeň: 1K 15, 14-15, modlitba, požehnanie 

·  Pieseň ES 132, 1. verš 

·  Antifóna č. 32 
Liturg:  Pri Tvojom vzkriesení, Pane Ježiši Kriste. Haleluja. 
Zbor:    Nebesá i zem sa radujú. Haleluja. 
 

·  Kolekta, Áronovské požehnanie 

·  Pieseň ES 132, 2. – 5. verš 

Veľkonočný pondelok 

18. 4. 2022 
 



 

Milodary:  
 

*  Bohuznáma rodina pri krste dcéry Sofie vkladá ju do Božej opatery 
a vyprosuje požehnanie. Na cirkevné ciele venuje 50 €. 

* Bohuznámy brat Ľubomír s vďakou za Božiu pomoc a starostlivosť venuje na 
cirkevné ciele 60 €. 

*  Bohuznámy brat Pavel ďakuje Pánu Bohu za vedenie a starostlivosť a porúča  
do Jeho láskavej opatery celú svoju rodinu. Na oltár venuje 100 €.  
 

Ofera z nedele 10.4. bola 304,20 €, zo štvrtka 14.4. - 143,20 a z piatku 15.4. -  
421,11 €. 
 

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.   
 

*   Dňa 21. apríla 2022 o 17.00 h. sa v Slovenskom rozhlase uskutoční 
v spolupráci s Ministerstvom obrany charitatívny koncert Ústredia EPS v OS SR 
a OZ SR na podporu detí z Ukrajiny, „OČAMI SRDCA“ . Nakoľko toto podujatie 
je na pozvánky, je potrebné sa menovite prihlásiť na farskom úrade u s. 
Bednárovej  najneskôr do 18.4. do 19:00. Koncert pozostáva z klavírneho 
vystúpenia do ktorého bude tanec. Ďalej bude mať koncert aj hudba 
Ministerstva obrany SR. A po skončení je malé občerstvenie spojené s výstavou 
Military art. Chceme podporiť deti z Ukrajiny finančným dobrovoľným 
príspevkom účastníkov.  
  

*  Biblická hodina a nácviky spevokolu budú pokračovať od 3. mája každý 
utorok o 17:30 a 18:30. Ostatné aktivity - stretnutia skupiniek, konfirmačné 
vyučovanie prebiehajú podľa rozpisu.  

http://www.ecav.sk/
http://www.evs.sk/


 

Pastiersky list zboru biskupov  
 

Milé sestry a milí bratia, 
dnešná nedeľa je v znamení víťazstva. Víťazstva Pána Ježiša Krista nad smrťou, 
hriechom, peklom a diablom. Jeho vzkriesenie je pre všetkých nás, Jeho 
nasledovníkov istotou: ako On žije aj my budeme žiť! Môžeme s radostným 
pohnutím volať s apoštolom Pavlom: „Kde je, ó smrť, tvoje víťazstvo? Kde je, ó 
smrť, osteň tvoj? Ostňom smrti je však hriech a silou hriechu je zákon. Ale 
vďaka Bohu, ktorý nám dal víťazstvo v našom Pánovi Ježišovi Kristovi!“ (1K 15, 
55-57) 
V znamení tohto Kristovho víťazstva môžeme vstupovať aj do údolí tieňov 
smrti, do bolesti a zármutku, do ľudských tragédií spôsobovaných v tomto čase 
najmä vojnou na Ukrajine a do tejto temnoty prinášať svetlo Kristovho 
víťazstva. 
Paradoxne, práve v týchto ťažkých časoch, svetlo Kristovho víťazstva žiari 
najjasnejšie. Cez skutky lásky voči tým najmenším, najnúdznejším, 
najodkázanejším. Sme veľmi vďační a povzbudení každým prejavom vašej 
pomoci, solidarity, obetavosti. Ďakujeme za všetky vaše modlitby a prosíme, 
aby ste v nich vytrvali, ako aj v praktickej pomoci všetkým, ktorí ju potrebujú. 
Veľmi nás teší, že toľkí bratia a sestry z našej cirkvi, sa zapojili do pomoci 
postihnutým vojnou. Vydávajú krásne svedectvo o tom, že nežijeme len 
uzavretí v našich bohoslužobných priestoroch, ale dokážeme vyjsť a niesť svetlo 
evanjelia veľmi praktickým spôsobom. 
Zároveň chceme s plnou vážnosťou upozorniť, že vlna solidarity a pomoci sa 
rýchlo môže obrátiť na vlnu odporu a nevraživosti. Prosíme, nedovoľme to, 
premáhajme všetko zlo v moci Kristovho vzkriesenia. 
Rovnako tak vyzývame a prosíme o dobro medzi nami, v cirkvi. Pán Ježiš porazil 
našich kľúčových duchovných nepriateľov – hriech a smrť, ale je zarážajúce, 
koľko nepriateľstva a urážok dokážu vyprodukovať v cirkvi tí, ktorí Mu patria. 
Zdržme sa takéhoto konania. Nemôže s ním prísť Božie požehnanie. 
Pripomíname ešte jednu, pre našu cirkev veľmi dôležitú udalosť a tou je voľba 
generálneho dozorcu. Prosíme, aby ste k nej pristúpili s plnou zodpovednosťou, 
je to pre vývoj a smerovanie našej cirkvi veľmi dôležité. 
Sme vďační, že už nás neobmedzujú protipandemické opatrenia, ďakujeme 
Pánu Bohu za ústup pandémie. Prosíme a vyzývame vás, aby ste neustupovali z 
aktívnej účasti na živote našej cirkvi. Aby ste sa vrátili do živých zhromaždení, 
podobne ako emauzskí učeníci, ktorým po stretnutí so Vzkrieseným zahorelo 
srdce, otočili sa a vrátili do Jeruzalema. 
„A tak, bratia moji milovaní, buďte pevní, neklátiví, rozhojňujte sa stále v diele 
Pánovom, vediac, že vaša námaha nie je márna v Pánovi.“ (1K 15, 58) 
Prajeme vám Veľkonočné sviatky prežité v znamení Kristovho víťazstva. 
 
Ivan Eľko, generálny biskup ECAV,  
Ján Hroboň, biskup ZD ECAV,   Peter Mihoč, biskup VD ECAV 


