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Advent v Nazarete 
 

   

·  Prelúdium, privítanie 

·  Klavírna skladba (hrá Lucia Mišunová) 

·  1. adventná svieca – Otvorenosť (číta Matej Mišun) 

·  Klavírna skladba (hrá Lucia Mišunová) 

·  Predspev – Rosu dajte 

·  Pieseň ES 6 

·  Sláva, pozdrav, kolekta  

·  Evanjelium Mt 21, 1-9 

·  Pieseň  ES 8 

·  Kázeň L 4, 16-30, modlitba, požehnanie  

·  Pieseň k Večeri Pánovej: Hospodin Ty si Pastier môj 

·  Spovedné otázky, Večera Pánova 

·  Áronovské požehnanie  

·  Spoločná pieseň  Milosť Kristova 

  

1. adventná nedeľa 

27. 11. 2022 
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Milodary: 
 

*  Sestra Anna pri príležitosti viacerých výročí v rodine ďakuje Pánu Bohu            
za Jeho milostivé vedenie, pomoc a ochranu. S celou rodinou sa vkladá              
do Jeho rúk a na cirkevné ciele  venuje 100 €. 

Ofera z nedele 20.11. bola 274,35 €. 

Oznamy: 
 

*   Milé sestry, milí bratia, radi by sme sa zapojili do zbierky detského 
zimného oblečenia a Vianočných sladkostí pre vojnové siroty na Ukrajine. 
V prípade, že sa chcete zapojiť do tejto zbierky, môžete veci priniesť                   
do kostola v piatok 2.12. od 13-18-tej, v sobotu 3.12. od 16-18-tej, alebo 
najneskôr v nedeľu 4.12. pred Službami Božími.  
 

*   V nedeľu 11.12. bude v našom kostole Zborový deň so spoločným 
obedom (s predvianočnou kapustnicou) a popoludňajším programom.          
Pri tejto príležitosti chceme poprosiť ochotných bratov a sestry o napečenie 
koláčikov, či prípravu chlebíkov, šalátov, či slaného pečiva na spoločný stôl. 
Môžete ich priniesť v sobotu 10.12. medzi 17:00 -18:00, alebo v nedeľu ráno 
pred Službami Božími. 
 

Pozývame: 
 

*   V utorok 29.11. o 17:30 začínajú pravidelné Adventné večierne na tému 
„Neobyčajné pozvania“. Srdečne Vás pozývame! 

*   V nedeľu 4.12. o 15:00 Vás srdečne pozývame do nášho kostola 
v Dúbravke na slávnostné uvedenie knihy z vydavateľstva Tranoscius, 500 
rokov Reformácie na Slovensku v obrazoch. Súčasťou prezentácie  bude aj 
beseda s autorkou knihy pani profesorkou Jankou Krivošovou.  

*   V stredu 7.12. o 10:00 Vás pozývame na ďalšie stretnutie seniorov pri 
krátkom biblickom zamyslení a vzájomných rozhovoroch pri káve a čaji 
v našej zborovej miestnosti. V prípade potreby odvozu autom sa môžete 
prihlásiť u sestry Bednárovej osobne alebo telefonicky na 0910 747 818.  



 

*   Prosíme všetkých členov cirkevného zboru, ktorí ešte 
nemajú uhradený cirkevný príspevok za tento rok, keby tak 
urobili v kancelárii farského úradu, alebo pred Službami 
Božími u brata pokladníka, prevodom na účet, alebo 
prostredníctvo doleuvedeného QR kódu. Radi by sme Vám 
dali do pozornosti, že rozhodnutím konventu sa od tohto 
roku zvýšil ročný cirkevný príspevok na 20€ na člena. 

Aktivity a stretnutia od 28.11. do 4.12.2022 

 Pondelok 18:00  Nácvik zborového spevokolu 

Utorok    9:30  Klubík - pre najmenšie deti s mamičkami 

  16:30  Modlitebná skupinka  

  17:30  Adventná večiereň 

Štvrtok 18:30  Od-mlad  

Piatok 14:15  Konfirmačná príprava  

 15:30  DDorast - stretnutie mladých  

Nedeľa 10:30 Služby Božie, 2. adventná nedeľa 

 10:30 Detská besiedka - pre deti od 3 - 12 rokov 

  11:30  Večera Pánova    

 

 



 

 


