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Keď Boh mlčí 
 

 
 

·  Prelúdium, privítanie 

·  Predspev: Najsvätejší 

·  Kajúca pieseň ES 310, 1.- 3.verš 

·  Sláva, pozdrav, kolekta 

·  Epištola: Jk 3, 7-12  

·  Pieseň ES 234 - požehnanie detí 

·  Evanjelium: J 8, 31-36 

·  Pieseň ES 358  

·  Kázeň: 1M 27, 1-45  

 ·  Modlitba, požehnanie  

·  Pieseň ES 506, 1. verš 

·  Antifóna č. 54 
Liturg:  Hospodine, daj mi poznať svoje cesty. 
Zbor:    Vyučuj nás, aby sme chodili v Tvojej pravda. 
 

·  Kolekta, Áronovské požehnanie 

·  Pieseň ES 506, 2.-3. verš 

12. nedeľa po Svätej Trojici 

   4. 9. 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. 

*  Budúcu nedeľu 11.9. zahájime na Službách Božích nový šk. rok 
2022/23 a vyprosíme požehnanie pre naše deti a ich učiteľov. Spevom 
a hudbou poslúži zborová kapela.  

*  V 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.  

*  Počas nasledujúceho týždňa budú Služby Božie v DD Pri kríži v stredu 
7.9. o 16:00 a v EDS na Partizánskej vo štvrtok o 10:00. Pravidelné 
zborové aktivity – biblické hodiny, nácviky spevokolu sa začnú od 20. 
septembra v pravidelnom čase o 17:30 a 18:30. Srdečne Vás 
pozývame! 

* Ofera z nedele 28.8. bola 190,32 €.  

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


