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Jákobov zápas 
 

·  Prelúdium  

· Predspev Najsvätejší... 

· Konfiteor 

·  Pieseň  ES 408, 1. a 3.-5.verš 

·  Sláva, pozdrav, kolekta   

·  Epištola 1K 1, 4-9 

·  Pieseň ES 465 - požehnanie detí 

·  Evanjelium Mt 22, 34-40  

·  Pieseň: 204 

·    Kázeň  1M 32, 23-32  

·    Modlitba, oznamy, požehnanie 

·    Pieseň: Stojím pre Tebou... (sólo T. Bartošiová) 

  ·    Antifóna č. 50 

Liturg: Zvelebujte so mnou Hospodina. Haleluja. 
Zbor: A spoločne vyvyšujme jeho meno. Haleluja. 
 

·    Kolekta, Áronovské požehnanie 

·    Pieseň: Aké je to dobré.... 

 

 

 

18. nedeľa po Svätej Trojici 

   16. 10. 2022 
 

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


Milodary: 
 

*  Brat Pavel ďakuje Pánu Bohu za Jeho dobrodenie a prosí o zdravie pre seba aj 
celú rodinu. Na cirkevný zbore venuje 100€. 

*   Bohuznáma rodina pri príležitosti narodenín členov rodiny ďakuje Pánu Bohu 
za ochranu a prosí o požehnanie v ďalšom období a o pomoc pri nemoci syna. Na 
prácu cirkevného zbor venuje milodar 100€. 

*  Ďakujeme všetkým pravidelným prispievateľom na náš zborový účet.  

Ofera z nedele 9.10. bola 212,16€. 

Oznamy: 
 

*  Do konca októbra trvá zbierka pre núdznych v našom kostole. Prosíme 
o teplé bundy (len so zapínaním na zips), deky a spacie  vaky.  Potrebné sú 
aj obyčajné tuhé mydlá, prášok na pranie, vlhčené utierky. Ďakujeme každému 
ochotnému darcovi. 

* Srdečne Vás pozývame na evanjelické Služby Božie do kaplnky  Úradu vlády SR, 
Námestie slobody 1 v Bratislave, v stredu 26.10.2022 o 15:00 h. Služby Božie 
vykoná riaditeľ Úradu EPS MV SR plk. Mgr. Milan Petrula. Kvôli kontrole na 
vrátnici je potrebné vziať si občiansky preukaz. 

*  V našom kostole sa začala stretávať skupinka mamičiek s najmenšími 
deťmi každý utorok od 9:30-11:00 „Klubík“. Srdečne pozývame! 

Od nedele 23.10. sa začne opäť  stretávať modlitebná skupinka každú nedeľu 
od 18:00 - 19:00 pri krátkych zamysleniach, piesňach a modlitbách. Pozývame 
všetkých bez rozdielu veku!  

Od stredy 2.11. pozývame všetkých seniorov na strednotýždňové stretnutia 
každú 1. stredu v mesiaci od 10:00 -11:30 pri krátkom zamyslení a vzájomných 
rozhovoroch pri káve a čaji. V prípade, že potrebujete odvoz autom, prosíme aby 
ste sa prihlásili u s. Bednárovej v nedeľu pred stretnutím.  

*  Hľadáme súrne ochotného brata alebo sestru na upratovanie toaliet 
v kostole 2x do týždňa po cca 1,5 hodine. (v sobotu popoludní či večer 
a v pondelok - utorok dopoludnia). Možnosť práce na dohodu. 

*  V 42. týždni prebiehajú všetky aktivity v pravidelných časoch. Viac info na 
farskom úrade, alebo na tel.č.: 0910 747 818  


