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Cesta za svetlom 
   

s vystúpením spevokolu Ratolesť  
 

·  Pieseň na vstup: Laudate Dominum 

·  Privítanie, 2.adventná svieca – Bdelosť , modlitba 

·  Pieseň ES 18  

·  Spevokol vstup 1  „Mŕtvy“ žije: 

  Zostaňte a bdejte so mnou, Ovečka, On vstal z mŕtvych 

·  Spevokol vstup 2  „Dobre tak“ - vlasť moja tu aj tam hore: 

  Aká si mi krásna, Slovensko moje 

·  Spevokol vstup 3  „Svetlo – advent“ (Kristus svetlo) 

 Z nebies výšin, Svetlo, Sanctus 

·    Kázeň – s. Olina Kolar, zborová farárka Horné Zelenice 

·  Spevokol vstup 4   Vianočné a oslavné piesne 

Pater noster, Panáček, Adoremus te Jesu Christe, Anjelov spev  

·   Spoločná pieseň   Radostná zvesť ozýva sa  

·   Spevokol vstup 5   Koledy 

Kedy jasná hvízda, Povedzte nám pastuškovia, Narodil še nám, Dobrý 
pastier, Búvaj dieťa krásne 

·  Modlitba - báseň (A. Šandorová) 

·    Áronovské požehnanie  

·  Spoločná pieseň   - Pokoj je v Bohu  

 

2. adventná nedeľa 

4. 12. 2022 
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Milodary: 
 

*  Sestra Mária pri príležitosti výročia úmrtia manžela spomína na neho s láskou a  
na cirkevné ciele  venuje 50 €. 

*  Pri prvom výročí úmrtia drahej mamičky Zuzany Halgašovej s láskou spomína 
dcéra Anna a vkladá sa do Božej opatery. Na cirkevné ciele  venuje 50 €. 

*  Pri prvom výročí úmrtia manžela a otca a pri vďačnej spomienke na svojich 
drahých zosnulých venuje bohuznáma rodina  na cirkevné ciele  50 €. 

*  Pri spomienke na manžela, otca, dedka, rodičov a brata venuje sestra Mária na 
cirkevné ciele 50 €. 

*  Bohuznámy brat Ľubomír s vďakou za Božiu pomoc a s prosbou o Jeho vedenie 
a ochranu venuje na cirkevné účely 100 €. 

Ofera z nedele 27.11. bola 234,55 €. 

Oznamy: 
 

*   Dnes o 15:00 Vás srdečne pozývame na slávnostné predstavenie knihy 
profesorky Janky Krivošovej “500 rokov Reformácie na Slovensku v obrazoch”,      
z vydavateľstva Tranoscius. Súčasťou prezentácie bude čítanie textov v podaní 
herečky Evy Matejkovej, beseda s autorkou knihy a autogramiáda. Hudobné 
vstupy: Ewald Danel . 

   

*   V nedeľu 11.12. bude v našom kostole Zborový deň so spoločným 
obedom (s predvianočnou kapustnicou) a popoludňajším programom.          
Všetkých Vás srdečne pozývame na obed a pri tejto príležitosti Vás chceme 
poprosiť 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. (Trvanlivé pečivo aj v piatok 
medzi 13:00-17:00).  
 

*   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.  



 

*   Dávame Vám dali do pozornosti, že rozhodnutím konventu sa 
od tohto roku zvýšil ročný cirkevný príspevok na 20 € na osobu. 
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 prostredníctvom QR kódu.  

 

Aktivity a stretnutia od 5.12. do 11.12.2022 

Utorok    9:30  Klubík - pre najmenšie deti s mamičkami 

  16:30  Modlitebná skupinka  

  17:30  Adventná večiereň  „Pozvanie k spoločenstvu.“ 

 18:30 Nácvik zborového spevokolu 

Štvrtok 10:00 Služby Božie v EDS, Partizánska ul. (káže I. Lukáč) 

 18:30  Od-mlad  

Piatok 14:15  Konfirmačná príprava  

 15:30  DDorast - stretnutie mladých  

Nedeľa  Zborový deň: Pán prichádza 

 10:30 Služby Božie s Večerou Pánovou, 3. adventná nedeľa 

 12:00 Spoločný obed  

  14:00  Adventné pásmo hudby a piesní    

 

 

Sr ečne  ás poz va ena a ventn  koncert

Kedy v nedeľu 11.12. 2022o 1 :00
Kde evanjelický kostol Dúbravka,

ul. Sch. Trnavského 2 , ra slava

 činkujú de , mládež, kapela, rodiny a zborový spevokol
cirkevného zboru Dúbravka



 

 


