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Ézav, Jákob a prvorodenstvo 

 
· Prelúdium, privítanie 

· Predspev:  Najsvätejší 

·  Pieseň ES 245 

·  Sláva, pozdrav, kolekta 

·  Evanjelium: Mk 8, 1 - 10 

·  Pieseň  ES 544 

·  Kázeň: 1M 25, 27 - 34 

·  Modlitba, oznamy, požehnanie  

·  Pieseň pred VP:  Kde slobodu od hriechov len nájsť mám... 

·  Večera Pánova 

· Áronovské požehnanie 

·  Záverečná pieseň:  Aké je to dobré... 

 

 

7. nedeľa po Svätej Trojici 

31. 7. 2022 
 

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


 

Milodary:  
 

 

* Bohuznáma sestra pri platení cirkevného príspevku venuje na Božie 
dielo milodar  100 €.  
 

*  Ďakujeme všetkým pravidelným prispievateľom na bankový účet 
cirkevného zboru. Ochotného darcu miluje Boh.  
 

*  Ofera z nedele 24.7. bola 179,10 €. 

 

Oznamy: 
 

*   Evanjelická základná škola na Palisádach 57 v Bratislave oznamuje, že 
od budúceho školského roka 2022/2023 má voľné kapacity pre žiakov v 
1., 2., 4., 5. a 9. triede. V prípade, ak máte záujem o štúdium svojho 
dieťaťa na tejto škole, môžete kontaktovať riaditeľku školy, PaedDr. Annu 
Pukajovú na: anna.pukajova@ezs.ba alebo telefonicky na: 0910 534 861.  
 

*   Prosíme všetkých návštevníkov aj členov nášho cirkevného zboru, aby 
vyplnili dotazník, ktorý nájdete na stole vo vestibule, alebo ho môžete 
vyplniť on-line na našej web stránke www.ecavdubravka.sk Taktiež 
prosíme členov zboru o vyplnenie písomného súhlasu so spracovaním 
osobných údajov, ktorý tiež nájdete vo vestibule. Vyplnené tlačivá, 
prosíme vhodiť do poštovej schránky. Ďakujeme!  
 

* Východný distrikt ECAV srdečne pozýva v dňoch 25.- 28. augusta na 
misijné dni s názvom „Parfuméria života“ do Hotela Sorea 

v Ľubovnianskych kúpeľoch. Cena pobytu pre dospelého (od 15 rokov) 
s nocľahom, stravou a účastníckym poplatkom je 120 €. Bližšie 
informácie a prihlasovací formulár nájdete na www.vdecav.sk/dni.  
Prihlásiť sa môžete do 7. augusta.  
 

 

* Modlime sa za deti na letných táboroch a ich vedúcich, aby ich Pán Boh 
ochraňoval, dával im múdrosť a požehnanie. Modlime sa za všetkých 
našich blízkych na cestách počas letných dovoleniek a prosme o Božiu 
ochranu. Modlime sa za chorých a slabých, ktorí nemôžu prísť do 
spoločenstva Božieho ľudu. 

http://www.vdecav.sk/dni

