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Neodolateľná ponuka 
káže: Boris Mišina 

osobný tajomník generálneho biskupa ECAV na Slovensku 
 

 
 

·  Privítanie, oslovenie 

·  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 393 

·  Sláva, pozdrav, kolekta 

·  Epištola: 1J 4, 1-6 

·  Pieseň ES 233, požehnanie detí 

·  Evanjelium: Mt 7, 15-23 

·  Pieseň ES 197 

·  Kázeň: Ž 48, modlitba, požehnanie  

·  Pieseň ES 224, 1. verš 

·  Antifóna č. 53 

Liturg:  Slovo Kristovo nech prebýva vo vás bohate. 
Zbor:    A pokoj Kristov nech sa rozhojňuje v našich srdciach. 
 

·  Kolekta, Áronovské požehnanie 

·  Pieseň ES 224, 2.-3. verš 

8. nedeľa po Svätej Trojici 

   7. 8. 2022 
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Milodary: 
   
* Bohuznáma sestra Darina vrúcne ďakuje Pánu Bohu pri príležitosti 80-

tych narodenín, že ju verne doposiaľ zachoval a ochraňoval. Ďakuje 
Pánu Bohu za zdarnú operáciu, za ruky lekárov a všetkých, ktorí sa o ňu 
starali. Ďakuje aj za zdravie svojej rodiny a porúča ju do ďalšej Božej 
ochrany. Na cirkevné ciele venuje 50 €. 

* Pri príležitosti okrúhleho jubilea svojej dcéry Lucie ďakuje sestra Ľubica 
za Božie požehnanie a starostlivosť a s prosbou ju vkladá do Božej 
láskavej ruky. Na cirkevné ciele venuje 100 €. 

* Bohuznáma sestra Marienka pri životnom jubileu ďakuje Pánu Bohu za 
Jeho vedenie a ochranu. Na cirkevné ciele venuje 50 €. 

* Bohuznámy brat Ľubomír s vďakou za Božie vedenie a ochranu 
a s prosbou o Božiu pomoc pri operácii venuje cirk. zboru 100 €. 

* Pri narodení dcéry Barborky venuje na chrám Boží rodina Bistiaková 50 
€ a prosí za Božiu ochranu celej rodiny. 

 

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 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! 

*   V stredu 10.8. budú Služby Božie v DSS Pri kríži o 16:00 hod. 

*  Ofera z nedele 31.7. bola 149,23 €.  


