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Rachab – hrdinka viery 
 

·  Pieseň spevokolu - Spievaj duša moja... 

· Privítanie 

· Predspev - Najsvätejší... 

·  Pieseň  spevokolu - Duša moja chváli Hospodina 

·  Sláva, pozdrav, kolekta   

·  Epištola Ef 4, 22-32 

·  Pieseň ES 342 - požehnanie detí 

·  Evanjelium Mt 9, 1-8  

·  Pieseň: ES 203 

·    Kázeň  Žid 11, 31  

·    Pieseň spevokolu - Našiel som sviecu 

·    Oznamy - prezentácia aktivít Kresťania v meste 

·    Modlitby - za núdznych, za pokoj a mier u nás a vo svete   

·    Požehnanie 

·    Pieseň: Ak sa namáhaš sám stavať dom... 

  ·    Antifóna č. 52 

Liturg: Buďme činiteľmi slova. Haleluja. 
Zbor: A nielen poslucháčmi, ktorí oklamávajú samých seba. 

·    Kolekta, Áronovské požehnanie 

·    Pieseň -  /: Požehnanie, lásku, pokoj vám! :/ /: na vašich cestách, aj vo 

dňoch všedných, bude vás chrániť verný Pán. :/ 2x 

19. nedeľa po Svätej Trojici 

   23. 10. 2022 
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Milodary: 
 

*  Sestra Mária pri príležitosti krstu vnuka Samka, ďakuje Pánu Bohu za Jeho dar 
a odporúča ho do Božej starostlivosti a ochrany. Na cirkevný zbor venuje 50€. 

*   Pri 1. výročí milovaného manžela, otca a starého otca Jozefa Skoknu ďakujúc 
Pánu Bohu za jeho život a lásku venuje rodina na cirkevné ciele 100€. 

Ofera z nedele 16.10. bola 179,21€. 

Oznamy: 
 

* CZ ECAV na Slovensku Bratislava Dúbravka a CZ ECAV na Slovensku Bratislava 
Legionárska hľadá Riaditeľa oddelenia „Spoločná hospodárska správa“ 
Bratislava, Partizánska 2. Náplň práce: riadenie a organizácia činnosti oddelenia, 
spoločná hospodárska správa v oblasti stavebných a technických činností. Termín 
ukončenia výberového konania: 15.11.2022 Viac informácií na farskom úrade, 
alebo na hospodarskasprava@ecavba.sk  tel.: 0905 283 172 

* Centrum rodiny na Bazovského 6  hľadá pre svojich  klientov  na výpo-
moc  k starším ľuďom na Drobného ulici a v Devínskej Novej Vsi. Časový rámec, 
rozsah, finančné ohodnotenie a iné podrobnosti získajú záujemcovia v Centre 
rodiny na Bazovského 6. Kontakt: komunita@centrumrodiny.sk Eva Tiňová,  
tel.: 0940 969 949 

* 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. Z organizačných dôvodov prosíme nahlásiť u sestry 
Bednárovej v nedeľu pred stretnutím, alebo telefonicky na 0910 747 818 svoju 
účasť, prípadne ak potrebujete odvoz autom.  

Aktivity a stretnutia v 43. týždni: 

Utorok 25.10.   9:30-11:00 Klubík pre mamičky s najmenšími deťmi                                                             
17:30  Biblická hodina                                                                                                            
18:30   Nácvik spevokolu                                                                                                          

Štvrtok 27.10.  10:00   Služby Božie v EDS, Partizánska                                                     
18:30   Od-Mlad 

Piatok  28.10. 15:30   DDorast 

Nedeľa 30.10.  10:30   Služby Božie s Večerou Pánovou – Pamiatka Reformácie          
10:30   Detská besiedka           
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