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Dar Božej lásky 
 

   

·  Prelúdium 

·  Predspev: Najsvätejší... 

·  Konfiteor 

·  Pieseň ES 211 

·  Sláva, pozdrav, kolekta  

·  Evanjelium: J 13, 31-35 

·  Pieseň ES 245 - požehnanie detí 

·  Všeobecná viera kresťanská   

·  Kázeň: 1J 4,16   

·  Modlitba, oznamy, požehnanie  

·  Pieseň - Od Božej lásky kto nás odlúči? 

·  Antifóna č. 64 

Liturg: Ja som vínny kmeň a vy ste ratolesti, hovorí Kristus Pán. 
Zbor:  Kto zostáva v Ňom, ten prináša veľa ovocia. 
 

·  Kolekta, Áronovské požehnanie 

·  Pieseň ES 225, 1. a 3. verš 

 

Predpôstna nedeľa 

19. 2. 2023 
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Milodary:  
 

Sestra Zora ďakuje Pánu Bohu za svoju mamičku, ktorú odvolal do večnosti pred 
tridsiatimi rokmi. Na cirkevný zbor venuje 50 €.  
 

Brat Rudolf pri príležitosti životného jubilea 80 rokov a pri 1. výročí úmrtia manželky 
ďakuje Pánu Bohu za ochranu a prosí o ďalšie vedenie. Na cirkevné ciele venuje       
50 €. 
 

Sestra Vierka pri platení cirkevného príspevku venuje na kostol 30 €.  
 

Ofera z nedele 12.2. bola 247,12 €.  
 

Oznamy: 
 

Dnes po Službách Božích sa bude konať výročný konvent.  

V utorok 21.2. od 13:00 budeme variť polievku pre ľudí bez domova v Centre rodiny 
na Bazovského 6 spolu so žienkami z Ukrajiny. Pozývame všetkých, ktorí by sa radi 
pridali. Kontakt: Adriana Pallová 0908 880 218.  

V stredu 22.2. o 16:00 budú Služby Božie v DD Pri Kríži.  

Každú nedeľu pred Službami Božími prebiehajú od 9:45 v detskej miestnosti 
modlitby. Srdečne Vás pozývame! 
 

V stredu 22.02.2023 o 15:00 srdečne pozývame na evanjelické Služby Božie do 
kaplnky Úradu vlády SR v Bratislave. Služby Božie vykoná brat kpt. Milan Bartko, 
policajný duchovný Ústredia Ekumenickej pastoračnej služby MV SR. Kvôli 
kontrole na vrátnici je potrebné vziať si občiansky preukaz. 
 
Od marca pripravujeme v našom zbore program pre manželské a partnerské páry 
pod vedením sestry Ester Jankovičovej, na ktorý Vás srdečne pozývame. Viac 
informácií a prihlášku nájdete v letáku vo vestibule.  Sestra Ester nás navštívi 
a poslúži svedectvom 5.3. na Službách Božích. 
 

V nedeľu 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. Po Službách Božích bude pripravené malé 
občerstvenie pre všetkých. Prosíme ochotné sestry, keby na túto milú slávnosť 
napiekli koláčiky. 
 

V týždni od 20. - 24.2. strednotýždňové aktivity (Klubík, biblická hodina, nácvik 
zborového spevokolu, Od-Mlad, konfirmačné vyučovanie) z dôvodu prázdnin 
NEBUDÚ. 


