
BULLETin 
 
tel.: 0910 747 818 | zb. farár: 0908 940 792 
e-mail: ecavdubravka@gmail.com, www.ecavdubravka.sk 

www.facebook.com/ecavdubravka/ 
číslo účtu – IBAN SK95 1100 0000 0029 2686 8064
 

 

Nebojte sa, radujte sa ! 
 

1. Prelúdium, privítanie 

2. Pieseň spevokolu - Príď už, Ježiši, očakávaný... 

3. Predspev  adventný  

Liturg:  Rosu dajte nebesá zhora. 
Zbor:    A oblaky nech lejú spravodlivosť. 

    Liturg:  Nebesá rozprávajú o sláve Božej a dielo Jeho rúk zvestuje obloha.                                                            
Zbor:    Rosu dajte nebesá zhora. A oblaky nech lejú spravodlivosť. 
 
4. Pieseň č. 41  (na husle sprevádza: Matej Mišun) 
1. Čas radosti, veselosti nastal požehnaný, / keď Spasiteľ, Vykupiteľ 

narodil sa z Panny; / v mestečku Betleme, v jasličkách na slame, / 
leží malé Pacholiatko na zime, / leží malé Pacholiatko na zime. 

 
2. Čo sme všetci ľudia hriešni túžobne čakali, /  to anjeli pre svet celý 

mocne zvestovali; / a preto plesajme, spolu sa radujme, /  
Pacholiatko – Nemluvniatko vítajme. / Pacholiatko – Nemluvniatko 
vítajme.  

 

3. Spasiteľu, nebies Kráľu, Pane náš Ježiši, / z čistej Panny narodený, 
Poklad náš najdrahší,/ Kriste náš, Pane náš, / skloň sa k nám ako 
Pán, / a z milosti do radosti uveď nás! / a z milosti do radosti uveď 
nás! /  

 

5.  Antifóna č.1   
Liturg: Ajhľa panna počne a porodí Syna. Haleluja. 
Zbor:   A dajú mu meno Immanuel. Haleluja. 
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6. Pozdrav  
Liturg: Pán Boh buď s vami!   
Zbor: I s duchom tvojím! 
 

7.  Kolekta  
Liturg: Pánu Bohu nášmu ...   
Zbor: Amen, amen, amen. 
 

8.   Prorocké texty: Mi 5,1; Iz 9, 5-6; Iz 61, 1-3;  

9. Pieseň spevokolu - Kto pozná dieťa... (klarinet: Viktor Matz, 

zvonkohra: Anna Mišunová) 

 

10. Žalm 2   

Zbor: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, 
i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. 
 

11. Pieseň spevokolu  - O polnoci spev anjelský... 

12. Antifóna č.12  

Liturg: Dieťa narodilo sa nám. Sláva Bohu! 
Zbor: Syn je nám daný. Sláva Bohu! 
 
13. Evanjelium Lk 2, 1-14  
Zbor: Slovo nášho Boha zostáva na veky. 
 

14.  Pieseň č. 52  
1. Ó kresťania, poďme, radostne plesajme / a postojme pri jasliach 

v   Betleheme. / Dieťatko, ajhľa, nám sa narodilo: / ó, pozdravme 
Ho vrúcne, ó, pozdravme Ho vrúcne, / veď pokoj, radosť, spásu 
nám prinieslo. 

 

2. K nám prišiel Pán slávy, / Boh a človek pravý, / k nám prišiel, keď 
na to bol už čas daný, / z pokornej čistej vyvolenej Panny. / Ó, 
klaňajme sa Jemu, ó, klaňajme sa Jemu. / On od Boha je Spasiteľ 
poslaný. 

 

3. Ó kresťania, vstaňme, / Hospodina chváľme / a s anjelmi radostne 
zaspievajme: / Sláva buď Pánu Bohu na výsosti / a ľuďom dobrej 
vôle a ľuďom dobrej vôle / buď pokoj v srdciach z Kristovej 
milosti. 



 

15. Kázeň – Lk 2, 10-11, modlitba, požehnanie 

16. Inštrumentálna skladba – Ó, noc svätá (klarinet: Viktor Matz,    

klavír: Anna Mišunová) 
 
17. Spievaný Otče náš 

Zbor: Amen. 
 

18. Áronovské požehnanie    

Zbor: Amen, amen, amen. 
 

19. Pieseň č. 60 (klarinet: Viktor Matz, zvonkohra: Lucia Mišunová) 

1. Tichá noc, svätá noc. / Usnula zem celá, / dvaja len bdejú v 
Betleheme, / v jasliach Dieťa tam utešené / tíško, spokojne spí, / 
tíško spokojne spí. 

 

2. Tichá noc, svätá noc. / Anjeli priniesli / najprv pastierom radostnú 
zvesť, /z nej teší sa i dnes celý svet: / Prišiel Spasiteľ k vám! / Prišiel 
Spasiteľ k vám! 

 

3. Tichá noc, svätá noc. / V Ježiši - Dieťati / Boh sa láskavo usmieva 
nám, / anjel zvestuje: Buď pokoj vám! / Kristus je daný nám. / 
Kristus je daný nám. 

 

Služby Božie počas vianočných sviatkov 
a na prelome rokov: 

 
25.12. 2022   1. Slávnosť vianočná  10:30   

26.12. 2022 2. Slávnosť vianočná  10:30 

    Večera Pánova   11:30 

31.12. 2022 Silvestrovské Služby Božie 17:00   

1.1. 2023 Nový rok     10.30  
 
 

Prajeme Vám požehnané prežitie Vianočných sviatkov! 
 



Pozývame Vás na pravidelné stretnutia v našom cirkevnom zbore:  
 

  Detský Klubík - utorok 9:30 
  Stretnutia mamičiek s najmenšími deťmi pri hrách, piesňach a tvorivých aktivitách. 

Vedie: Zuzka Fraňová 
 

  Detská besiedka - nedeľa 10:30  
Po druhej piesni a požehnaní odchádzajú deti vo veku 3 – 12 rokov  z kostola do besiedky, 
kde prebiehajú biblické lekcie pre deti vo dvoch skupinkách -  predškolskej a školskej.  
Vedie: Michal Fraňo 
 

Konfirmačná príprava - piatok 14:15  
Vysvetlenie základov kresťanského učenia, výučba ku kresťanskej dospelosti. Pre deti vo 
veku od 12-15 rokov. 
Vedie: br. farár Libor Bednár 
 

Dorast - piatok 15:30  
Stretnutia pokonfirmačnej mládeže s hrami a piesňami pri Božom slove.  Chceme ísť v 
našich vzťahoch s Pánom Ježišom naplno a učiť sa žiť svoju vieru v každodennom živote.  
Vedie: Tomáš Sklárš 
 

Od mlad - štvrtok 18:30 
Stretnutia bez  rozdielu veku pri chválach, modlitbách, svedectvách a Biblii.   
Vedie: Aďka Pallová 
 

Modlitebné stretnutia – utorok 16:30 
Stretnutia pri spoločných modlitbách za trpiacich, chorých, núdznych a tých, ktorí nás o to 
prosia. Svoje modlitebné potreby môžete odovzdať do schránky farského úradu.  
Vedie: Andrej Verčimák  
 

Biblické hodiny – utorok 17:30 
Stretnutia nad Bibliou, na ktorých preberáme systematicky jednotlivé biblické knihy zo 
Starej aj Novej zmluvy. Príležitostne pozývame aj zaujímavých hostí. 
Vedie: br. farár Libor Bednár  
 

Stretnutie seniorov - prvá streda v mesiaci 10:00 
Neformálne stretnutia na vzájomné spoznávanie sa pri káve a čaji. Súčasťou je biblické 
zamyslenie a spev piesní. 
Vedie: br. farár Libor Bednár 
 

Spevácky zbor – utorok 18:30 
Stretnutia pri nacvičovaní nových piesní , ktorými slúžime príležitostne na Službách Božích.  
Srdečne pozývame medzi seba všetkých, ktorí radi spievajú. 
Vedie: Marta Bednárová 
 

S našimi seniormi sa stretávame na Službách Božích v domovoch dôchodcov  
  DD Pri kríži – každú druhú stredu 16:00 

EDS Partizánska – štvrtok 10:00  
 
Ďakujeme všetkým, ktorí si uhradili cirkevný príspevok (CP) na tento rok a prosíme tých, 
ktorí ho nemajú ešte uhradený, môžu si ho vyrovnať do konca januára na farskom úrade, 
alebo prevodom na účet. Výška CP je aktuálne 20 €/os. 


