BULLETIN

12. 2. 2017
Nedeľa DEVIATNIK

Evanjelický a. v. cirkevný zbor Bratislava - DÚBRAVKA
tel.: 02/6446 3354 | 0915 872 248 | e-mail: ecavdubravka@gmail.com

www.ecavdubravka.sk | IČO 422 67 137 | č. účtu: 2926868064/1100

Zlo - kde sa vzalo a čo s ním?
PROGRAM
Úvodné oslovenie

Predspev: Tvoj ľud
Kňaz: 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.
Kňaz: Tvoj Duch príď ku nám, Ty slávny Bože náš.
Zbor: Tvoj Duch príď ku nám, Ty slávny Bože náš.
K Tebe ideme, lebo Ty si dobrotivý, k Tebe ideme, Ty veľký Bože náš.
Kňaz: Svojou láskou spájaj tvoj ľud Bože náš.
Zbor: Svojou láskou spájaj tvoj ľud Bože náš.
K Tebe ideme, lebo Ty si dobrotivý, k Tebe ideme, Ty veľký Bože náš.




1.
2.
3.

Kyrie: Zmiluj sa Bože
Zmiluj sa Bože, zmiluj nad nami, vo svojej láske zostávaj s nami.
Zmiluj sa, zmiluj, Ježiši, Pane, nech Tvoja vôľa pri nás sa stane.
Svätého Ducha na pomoc máme, Otca i Syna v ňom vyznávame.



Sláva, pozdrav, kolekta
Epištola - 1Tim 6, 2b-10
Pieseň č. 234 (požehnanie detí)
Evanjelium - Mt 13, 24-30
Viera všeobecná kresťanská
Pieseň č. 444
Kázeň - Mt 13, 36-43
Modlitba, oznamy
Pieseň: Pomôž mi môj Pane

1.
2.
3.
4.

Pomôž mi, môj Pane, počuj moje prianie, nechcem ani chvíľu prázdny život žiť.
Pomôž mi, môj Pane, počuj moje prianie, vzdiaľ to, čo mi bráni tebe verným byť.
Pomôž mi, môj Pane, počuj moje prianie, aby som mal silu blížnym odpustiť.
V tebe pomoc nájdem, ty si moja nádej, že môj život môže teba osláviť.










Antifóna č. 63
Kňaz: Posväť nás, Pane, aby sme všetci jedno boli.
Zbor: Aby svet uveril, že ťa Otec poslal.
Kolekta, Áronovské požehnanie
Milosť Kristova






/: Milosť Kristova buď s vami, Božia láska nech Vás plní,
Svätý Duch nech vo vás príbytok svoj má.:/
/: Nech vedie a žehná a ochraňuje vás.:/

Kázňový text: Mt 13, 36-43
36

Potom rozpustil zástupy a šiel domov. I prišli k Nemu učeníci a
povedali: Vylož nám podobenstvo o kúkoli na poli.
37
Odpovedal: Rozsievač dobrého semena je Syn človeka;
38
pole je svet a dobré semeno sú synovia kráľovstva, kúkoľ však
sú synovia toho zlého; 39nepriateľ, ktorý ho zasial, je diabol; žatva je koniec sveta a ženci sú anjeli. 40Ako teda vyberajú kúkoľ a
pália v ohni, tak bude na konci sveta: 41Syn človeka pošle svojich
anjelov a vyberú z Jeho kráľovstva všetko, čo pohoršuje, i tých,
čo páchajú neprávosť, 42a hodia ich do ohnivej pece; tam bude
plač a škrípanie zubov. 43Vtedy sa spravodliví zaskvejú sťa slnko v
kráľovstve svojho Otca. Kto má uši, nech počuje!

MILODARY:
Náš spolubrat Ondrej ďakuje za uzdravenie syna a prosí
o Božie lekárstvo pre svoju manželku. Venuje 100 €.

Naša spolusestra Evka pri svojich narodeninách ďakuje
Pánu Bohu za Jeho milostivé vedenie, za zdravie, silu, vieru,
za priateľov, ktorí jej pomáhajú prejsť neľahkým obdobím,
ďakuje za svojho syna Adamka aj za novú prácu. Venuje na
CZ 50 €.

Naša spolusestra Miloslava Hodžová ďakuje Pánu Bohu
za všetko dobré vo svojom živote a venuje na CZ 50 €.


OZNAMY :
Výročné zborové presbyterstvo bude 15. 2. 2017 o 19,00h.
Účasť našich presbyterov je potrebná.

Výročný zborový konvent v našom cirkevnom zbore bude
19. 2 .2017 po službách Božích.


Ofera:
Minulú nedeľu bola ofera — 295,31 €.

Pravidelné stretnutia
v našom cirkevnom
zbore:
Utorok:
15,30h Služby Božie – Pri kríži
(Služby Božie pre sestry a bratov, ktorí
bývajú v Domove dôchodcov)
18,30h Nácvik spevokolu – zborová sieň
(pozývame medzi nás všetkých, ktorí radi
spievajú, nácvik spevokolu trvá hodinu
a máte možnosť stráviť čas
v spoločenstve duchovnej rodiny)

Streda:
14,30h Vyučov. konfirmandov - 2. roč.
(Vzdelávanie ku kresťanskej dospelosti.
Ročník navštevujú mladí narodení v roku
2003 a starší)
17,00h Modlitby – zborová sieň
(spoločný čas pri modlitbách za náš cirk.
zbor ale aj za všetkých, ktorí modlitby
potrebujú, príďte sa spoločne modliť za
svoje rodiny aj všetko čo máte na srdci do
našej skupinky)
18,00h Biblická hodina – zborová sieň
(štúdium Biblie, pre všetkých, ktorí túžia
po hlbšom poznaní Božieho slova)

Štvrtok:
10,00h Služby Božie DD - EDS Partizánska
(Služby Božie pre sestry a bratov, ktorí
bývajú v Domove dôchodcov)

Piatok:
14,30h Vyučov. konfirmandov - 1. roč.
(Vzdelávanie ku kresťanskej dospelosti.
Ročník navštevujú mladí narodení v roku
2004 a starší)
15,00h Dorast – zborová sieň
(stretnutie mladých od konfirmačného
veku až do 20 rokov, pri spoločných hrách,
výklade Božieho slova a pri piesňach.

Nedeľa:
10,30h Služby Božie – kostol
(káže: Ján Hroboň)
10,30h Besiedka – detská miestnosť
(svoje deti, vnúčatá môžete priviesť na
besiedku, ktorá je počas služieb Božích
v priestoroch nášho kostola. Je rozdelená
do dvoch skupín predškolskej a školskej.)

