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Prameň múdrosti 
(začiatok školského roku) 

 

 
 

·  Pieseň na vstup: Príď, dnes je čas chváliť Pána  

·  Predspev: Tvoj ľud pred Tebou sa schádza... 

·  Kajúca pieseň: Kde slobodu od hriechov len nájsť mám.... 

·  Slávnostná sláva, pozdrav, kolekta 

·  Epištola: R 1,16  

·  Príhovor k deťom a učiteľom  

·  Pieseň ES 646 - požehnanie detí a učiteľov 

·  Evanjelium: L 2, 41-52 

·  Viera všeobecná kresťanská 

·  Pieseň: Na Teba upriem svoj zrak...  

·  Kázeň: Pr 9,10a  

 ·  Modlitba, požehnanie  

·  Pieseň Ohláste z najvyšších striech  

·  Antifóna č. 56 

Liturg:  Hľadajte najprv kráľovstvo Božie a jeho spravodlivosť. 

Zbor:    A všetko ostatné vám bude pridané. 
 

·  Kolekta, Áronovské požehnanie 

·  Pieseň Milosť Kristova 

 

13. nedeľa po Svätej Trojici 

   11. 9. 2022 
 

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


Milodary: 
 

*  Bohuznámy brat Michal ďakuje Pánu Bohu za doterajšiu starostlivosť 
a ochranu pri životnom jubileu. Na cirkevné ciele venuje 100 €. 

 

* Ofera z nedele 4.9. bola 220,74 €.  

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

 

Oznamy: 
 

*  Budúcu nedeľu 18.9. bude počas Služieb Božích volebný konvent, na 
ktorom budeme voliť generálneho dozorcu ECAV. So životopismi 
kandidátov a ich osobnými vyjadreniami sa môžete oboznámiť v Ev. 
Posli, na webovej stránke ecav.sk, ako aj na nástenke vo vestibule.  

 *  Prosíme rodičov a starých rodičov detí, ktoré dovŕšili 12 rokov, aby 
prihlásili svoje deti na konfirmačnú prípravu, ktorá bude prebiehať od 
30.9. každý piatok o 14:45. Viac informácií u br. farára L. Bednára. 

*  Pravidelné zborové aktivity – biblické hodiny, nácviky spevokolu sa 
začnú od 20. septembra v pravidelnom čase každý utorok o 17:30 
a 18:30. Srdečne Vás pozývame! 

*  Ekumenický výbor ECAV a Rada pre ekumenizmus Bratislavskej 
arcidiecézy Vás pozývajú na Ekumenickú modlitbu pri 
príležitosti Oslavy Božieho stvorenstva a spoločné upratovanie 
lesa v MČ Bratislava- Dúbravka. Podujatie sa uskutoční 24. 
septembra 2022 o 9:00 pri Kostole sv. Kozmu a Damiána v 
Bratislave - Dúbravke. Srdečne pozývame! 

*  Ďakujeme všetkým bratom a sestrám, ktorí sa zapojili do nášho 
zborového prieskumu a vyplnili dotazník. Priebežne Vám budeme 
odpovedať, či reflektovať Vaše námety.   


