
                                        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 

 

 

Pane, už nevládzem! 
 

 
 

·  Prelúdium, privítanie 

·  Predspev: Najsvätejší 

·  Kajúca pieseň ES 330 

·  Sláva, pozdrav, kolekta 

·  Starozmluvný text: Jer 15, 15-21 

·  Pieseň ES 345 - požehnanie detí 

·  Evanjelium: L 22, 39-46 

·  Viera všeobecná kresťanská 

·  Pieseň ES 512  

·  Kázeň: 1Kr 19, 4-8  

 ·  Modlitba, požehnanie  

·  Pieseň ES 652, 1. verš 

·  Antifóna č. 60 
Liturg:  Slúžte Hospodinovi v bázni a veseľte sa v Ňom. 
Zbor:    Blahoslavení, čo sa k Nemu utiekajú. 
 

·  Kolekta, Áronovské požehnanie 

·  Pieseň ES 652, 2.-3. verš 

11. nedeľa po Svätej Trojici 

   28. 8. 2022 
 

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


Oznamy: 
 

*  Vydavateľstvo Tranoscius prichádza s knižnou novinkou: Božie 
potešenie v chorobe a trápení – Krátke pobožnosti (Vincent Blažko) 
Táto kniha vreckového formátu obsahuje desať krátkych pobožností 
pre chorých a nevládnych s modlitbami: za lekárov a zdravotné sestry, 
pred operáciou, po operácii, nemocného, domácich za nemocného v 
rodine. Kniha vznikla z praktickej potreby diakonickej služby našim 
starším bratom a sestrám v Kristu. Cena: 4,90 €. 

*  Srdečne Vás pozývame na Služby Božie v prírode, ktoré sa uskutočnia 
v amfiteátri v Galante 10.9.2022 o 10.00h. V programe si chceme 
pripomenúť presídlenie Slovákov z Dolnej zeme pred 75 rokmi. 
Začneme službami Božími s dialogickou kázňou brata biskupa ZD Jána 
Hroboňa a ev. farára v Kanade Dušana Tillingera.  
Pozdravia nás aj pozvaní hostia – Marián Čop, biskup ECAV v Prahe a 
Attila Szpisák ev. farár v Slovenskom Komlóši. Pre deti bude pripravená 
besiedka. 

*  Prosíme všetkých návštevníkov aj členov nášho cirkevného zboru, aby 
ste 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! 

* Ofera z nedele 21.8. bola 159,95 €.  

* Ďakujeme všetkým pravidelným prispievateľom na náš bankový 
účet. Ochotného darcu miluje Boh. (2K 9, 7) 

 


