BULLETIN

12. 3. 2017
2. pôstna nedeľa

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

PROGRAM

Sláva kríža

Úvodné oslovenie

Predspev: Ó Ježiši,
Tvoje umučenie daj, nech nám hriešnym slúži na spasenie. Prihovor sa k Otcu za nás, Ducha pravdy
zošli na nás, aby sme aj v tejto chvíli verne Teba ctili, tak žili z Tvojej milosti, napokon prišli pred tvár
Tvojej velebnosti. Haleluja, sláva Bohu!

Konfiteor:
Kňaz: Skloňme sa pred Hospodinom a vyznajme spoločne:
Zbor: Bože milostivý, priznávam, že som sa previnil(a) myšlienkami, slovami a skutkami. Konal(a) som,
čo je zlé, a zanedbal(a), čo je dobré. Úprimne to ľutujem a prosím, zmiluj sa nado mnou. Daj mi silu,
aby som odolával(a) zlu. Nech som hodnejší(ia) toho obrazu, na ktorý si ma stvoril. Pomáhaj mi
k tomu Otče dobrý.
Kňaz: Otec nebeský, ktorý skúma ľudské srdcia, počuje naše prosby a podľa svojho sľubu sa zmiluje
nad tými, ktorí sa úprimne kajajú. Nech sa tak stane. Amen.

Pieseň č. 350

Kázeň - Lk 9, 28-36

Sláva, pozdrav, kolekta

Modlitba, oznamy

Epištola - 1K 15, 50-58

Pieseň č. 474, 1.a 2.v

Antifóna č. 26

Pieseň č. 85 (požehnanie detí)
Kňaz: Kristus bol ranený pre naše hriechy.

Evanjelium - Mt 17, 14-21
Zbor: A strýznený pre naše neprávosti.

Viera všeobecná kresťanská

Kolekta, Áronovské požehnanie

Pieseň č. 466




Pieseň č. 474, 3.a 4.v

Kázňový text: Lk 9, 28-36
28 Asi o osem dní po týchto rečiach vzal so sebou Petra, Jána a Jakuba a vystúpil na vrch modliť sa. 29 Keď
sa modlil, premenila sa Mu tvár a odev zaskvel sa Mu bielobou. 30 A hľa, zhovárali sa s Ním dvaja mužovia: Mojžiš a Eliáš, 31 a zjavení v sláve, hovorili o Jeho smrti, ktorú mal podstúpiť v Jeruzaleme. 32 No Petra
a tých, čo boli s Ním, premohol spánok, a keď sa prebudili, videli Jeho slávu a tých dvoch mužov, ktorí stáli
s Ním. 33 Keď títo odchádzali od Neho, povedal Peter Ježišovi: Majstre, dobre nám je tu. Urobme tri stánky: jeden Tebe, jeden Mojžišovi, jeden Eliášovi; nevedel totiž, čo hovorí. 34 Keď toto hovoril, povstal oblak
a zastrel ich. A báli sa, keď vchádzali do oblaku. 35 A z oblaku zaznel hlas: Toto je môj vyvolený Syn; Jeho
poslúchajte. 36 Keď hlas ešte znel, spozorovali, že Ježiš je sám. A oni zmĺkli a v tých dňoch nepovedali nikomu ani slovo o tom, čo videli.

MILODARY:
* 21. 2. odišla z tejto časnosti naša spolusestra Viera Rafaelisová.
S láskou na ňu spomína manžel Dominik. Prosí o silu, zdravie, pokoj v
duši , ochranu a pomoc pri prekonávaní tejto ťažkej životnej skúšky.
Prosí o požehnanie pre celú rodinu. Venuje 50 €.
* Bohuznáma sestra pri spomienke na nedožité 115 . narodeniny
svojej mamičky si na ňu spolu so svojimi deťmi s láskou spomína a
venuje na náš CZ 25 €.
* Bohuznáma sestra pri príležitosti životného jubilea svojho brata
Janka venuje na náš CZ 20 €.
* Bohuznámi manželia z vďačnosti za všetko dobré, čo mi Pán Boh
dáva, venujú na CZ 30 €.
* Naša spolusestra Mária Sudorová s rodinou ďakuje Pánu Bohu za
zlepšenie zdravotného stavu a prosí aj naďalej o Jeho pomoc.
Venuje 100 €.
* Bohuznáma sestra pri platení CP venuje na náš CZ 50 €. Prosí o
Božiu pomoc pri zotavení z ťažkej operácie.
* Bohuznáma sestra pri platení CP venuje na náš zbor 40 €.
* Bohuznáma sestra pri platení CP venuje na náš CZ 30 € a prosí
o Božiu pomoc a požehnanie pre celú svoju rodinu.

OZNAMY :
Večera Pánova bude v pôste každú nedeľu po službách Božích.
 Bratislavský seniorát pozýva v stredu, 15.3. o 18,30h do ev. kostola v Senci, na prezentáciu Misie na Níle s misionárkou Hany Studer.
 V sobotu, 18. marca 2017 o 16.00 v ev. kostole v Petržalke uvedie
Hudobno-dramatický krúžok Občianskeho združenia SLUHA muzikál Kristíny Royovej: Ako prišli lastovičky domov.
 V pondelok , 27. 3. o 17,00h pri príležitosti 60. výročia začiatku
procesu Európskej integrácie (25. marca 1957 boli podpísané Rímske zmluvy) Rada pre ekumenizmus Bratislavskej arcidiecézy spolu s
kresťanskými cirkvami a spoločenstvami v Bratislave, v Ríme a v
iných Európskych mestách pozýva na spoločnú ekumenickú modlitbu kresťanov za Európu. V Kostole Zvestovania Pána - františkáni.
 Putovanie „Po stopách Dr. Martina Luthera“, 28. 6. - 2. 7. 2017,
Nemecko - s prehliadkou najvýznamnejších miest spojených s pôsobením nášho reformátora (Eisleben, Wittenberg, Eisenach, Erfurt, Wartburg, Halle, Torgau). Podrobný program je na nástenke.


Ofera:
Minulú nedeľu bola ofera — 407,02 €.

Zosnulá:
CZ Konventná: † Viera Plesníková, 89 r.

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: Maroš Šefranko)
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.)

