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Ježišova poodhalená sláva 
 

   

·  Úvodná pieseň: Znej Bohu chvála - kapela 

·  Predspev:   

Liturg: Tvoj ľud pred Tebou sa schádza Bože náš.  

Zbor:  Tvoj ľud pred Tebou sa schádza Bože  náš.                                                            
K Tebe ideme, lebo Ty si dobrotivý. K Tebe ideme, Ty veľký Bože náš.  

Liturg: Tvoj Duch príď ku nám, Ty slávny Bože náš.  

Zbor:  Tvoj Duch príď ku nám, Ty slávny Bože  náš. K Tebe ideme,.....  

Liturg: Svojou láskou spájaj Tvoj ľud Bože náš.  

Zbor: Svojou láskou spájaj Tvoj ľud Bože náš. K Tebe ideme,.....  

·  Pieseň:  Odpusť 

·  Sláva, pozdrav, kolekta, epištola 1K 1, 26-31 

·  Pieseň ES 345, 1.-3. verš, požehnanie detí 

·  Volebný konvent 

·  Verš piesne ES 345, 4. verš 

·  Kázeň: M 1, 1-13,  modlitba 

·  Pieseň Len v Teba dúfam - kapela 

·  Večera Pánova  
·  Áronovské požehnanie 

·  Pieseň  Milosť Kristova 

 

 
 

4. nedeľa po Zjavení 

29. 1. 2023 
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Oznamy: 
 

*  Dnes o 18:00 bude v zborovej miestnosti modlitebné stretnutie,            
na ktoré Vás srdečne pozývame! 
 

*  V stredu o 10:00 bude pravidelné stretnutie seniorov v zborovej 
miestnosti. Okrem zamyslenia nad Božím slovom a spevom piesní chceme 
venovať čas rozhovorom pri koláčiku a čaji. Srdečne pozývame! 
 

*  Budúcu nedeľu 5.2. privítame na Službách Božích hostí z Ukrajiny - 
riaditeľku Nadácie „My sme nádej“, ako aj frontového lekára, ktorí 
sprostredkovávajú našu pomoc cez veľvyslanectvo ďalej núdznym a 
potrebným, ako aj členovia združenia AVE z Dúbravky. Spevom a hudbou 
nám poslúžia študenti z Ukrajiny.  
Ofera zo Služieb Božích bude venovaná na lieky, obväzový materiál 
a bezlepkové potraviny pre Ukrajinu.  
Do nedele bude prebiehať aj zbierka so zameraním  na pánske teplé 
oblečenie, spacáky a deky, sviečky-kahance, ktoré môžete doniesť do 
kostola v utorok a piatok medzi 13:00-17:00, alebo v pondelok a stredu 
medzi 10:00-13:00, prípadne v nedeľu pred Službami Božími. 
 

*  Edukačno misijné centrum ECAV srdečne pozýva na duchovné cvičenia 
pre neordinovaných členov ECAV pod názvom: „Dýchanie duše...“, ktoré sa 
budú konať 10. – 12. marca 2023 v zborovom dome CZ v Párnici, okres 
Dolný Kubín). Viac info a prihlášku nájdete na ecav.sk.  
 

*  Ostatné stretnutia a aktivity prebiehajú v  týždni od 30.1.-5.2. podľa 
pravidelného rozpisu:  
Utorok - 9:30 Klubík, 16:30 Modlitebné stretnutie, 17:30 Biblická hodina, 
18:30 Nácvik spevokolu;  
Streda -  10:00 Stretnutie seniorov 
Štvrtok - 10:00 Služby Božie v EDS, 18:30 Odmlad,  
Piatok   - 14:15 Konfirmačná výučba, 15:30 DDorast                                                             
 

 
*    Ofera z nedele 22.1. bola 177,25 €.                                                                     


