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Dar Božieho Slova 
 

   

·  Prelúdium 
·  Predspev:  Najsvätejší... 

·  Pieseň  ES  328 

·  Sláva, pozdrav, kolekta, 

 ·  Epištola  2K 12, 1-10 

·  Pieseň ES 281, 1.- 4. verš požehnanie detí 

·  Evanjelium  L 8, 4-15 

·  Všeobecná viera kresťanská   

·   Pieseň  Príď fontána požehnania (sólo) 

·  Kázeň: 2Kr 22, 8-13  modlitba, oznamy, požehnanie  

·  Pieseň ES 288, 1. verš 

·  Antifóna č. 24 

·  Kolekta, Áronovské požehnanie 

·  Pieseň  ES 288, 5.- 7. verš 

 

Milodary:  
 

*  V nedeľu po Službách Božích sme odovzdali OZ AVE finančný dar na lieky, 
zdravotnícky materiál a bezlepkové potraviny pre Ukrajinu 1750 €. Ďakujeme 
všetkým, ktorí sa zapojili a prispeli už či finančným darom, alebo materiálne.  
 

*  Dňa 6.2. priniesla sestra Darina od anonymného darcu väčšie množstvo 
zdravotníckeho materiálu pre účely ukrajinského frontu. Ďakujeme! 
 

Nedeľa po Deviatniku 

12. 2. 2023 
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http://www.ecavdubravka.sk/


 

*    Pri poslednej rozlúčke s dcérkou Elenkou venuje najbližšia rodina na cirkevné 
ciele milodar 250 €. Vyprosujeme Božie potešenie v tomto navštívení pre celú 
rodinu.  
 

*  Pri poslednej rozlúčke s Ing. Zorislavou Lichnerovou pozostalá rodina 
ďakuje Pánu Bohu za jej život a na cirkevné ciele venuje 50 €.  

 

Oznamy: 
 

*  Budúcu nedeľu 19.2. bude po Službách Božích Výročný účtovný konvent. 
Výročnú farársku a hospodársku správu za rok 2022 si môžete vyzdvihnúť vo 
vestibule a taktiež bude zverejnená na ecavdubravka.sk. Prosíme všetkých členov, 
keby si ju preštudovali vopred, na konvente sa čítať už nebude, prebehne k nej len 
diskusia a schvaľovanie.   
 

*   V našom zbore pripravujeme od marca program pre manželské a partnerské 
páry pod vedením sestry Ester Jankovičovej, na ktoré Vás srdečne pozývame. Viac 
sa o programe dozviete a prihlášku nájdete v informačnom letáku vo vestibule.  
Sestra Ester nás navštívi a poslúži svedectvom 5.3. na Službách Božích. 
 

*   12.3. bude v našom zbore slávnosť 10. výročia vzniku CZ BA - Dúbravka. 
Slávnostným kazateľom bude brat biskup ZD Ján Hroboň a príhovorom poslúžia 
manželia Jarka a Milan Petrulovci.  
 

*   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.  
 

V týždni od 13.-19.2. prebiehajú pravidelné a stretnutia a aktivity                  
podľa rozpisu:  

Utorok:   9:30  Klubík – stretnutie mamičiek s deťmi; 16:30  Modlitebné   
stretnutie;  17:30 Biblická hodina; 18:30  Nácvik  spevokolu;  

Štvrtok:  10:00 Služby Božie v EDS Partizánska; 18:30  Odmlad;                                       

Piatok:    14:15  Konfirmačná výučba; 15:30  DDorast;                                                                               

Nedeľa:   9:45 Modlitebná chvíľa; 10:30 Služby Božie, 10:30 Detská       
besiedka; 11:30 Výročný konvent                                                                 


