BULLETin

14. nedeľa po Svätej Trojici

2. 9. 2018

Evanjelický a. v. cirkevný zbor Bratislava - DÚBRAVKA
tel.: 02/6446 3354 | 0915 872 248 | e-mail: ecavdubravka@gmail.com
www.ecavdubravka.sk | www.facebook.com/ecavdubravka/
Číslo účtu - IBAN SK9511000000002926868064

Viera bez skutkov je mŕtva


Predspev: Najsvätejší,

Bože všemohúci, pre Syna svojho jednorodeného, Jezu Krista láskavého, zošli nám
Ducha Svätého, ktorý by aj naše srdcia sám ohňom zapálil a pri rozličnosti jazykov
všetky národy v jednotu viery zhromaždil. Haleluja, sláva Bohu!











Pieseň č. 607
Sláva, pozdrav, kolekta
Epištola – Žid 1, 1-11 - požehnanie detí
Viera všeobecná kresťanská
Pieseň č. 490
Kázeň - Jakub 2, 14-18
Modlitba, oznamy
Pieseň č. 643 – 1. - 3. v.
Večera Pánova
 Áronovské požehnanie
 Milosť Kristova

Kázňový text: Jk 2, 14- 18
14 Čo je platné, bratia moji, keď niekto povie, že má vieru, ale
nemá skutky? Či ho (takáto) viera môže spasiť? 15 Ak brat
alebo sestra nemá odev a nedostáva sa im denný pokrm, 16 a
niekto z vás im povie: Choďte v pokoji, zohrejte a najedzte sa!
ale nedáte im, čo potrebujú pre telo, čo je to platné? 17 Tak aj
viera, ak nemá skutkov, je sama osebe mŕtva. 18 Ale povie
niekto: Ty máš vieru a ja mám skutky! Ukáž mi svoju vieru bez
skutkov! Ja ti zo svojich skutkov ukážem vieru.

Oznamy:
 Nácvik spevokolu bude v pondelok 3.9. o 18,45h v Cirkvi bratskej na
Cukrovej a pre niektorých členov spevokolu aj v utorok o 18,00h u nás
v zborovej sieni.
 Pozývame nových konfirmandov na konfirmačnú prípravu. Do prvého
ročníka môžete prihlásiť deti narodené v roku 2006 a staršie.
 Prosíme ochotné sestry a bratov, ktorí by chceli pomôcť s vyučovaním
náboženstva na našich školách v šk. roku 2018/2019, aby sa prihlásili v kancelárii
farského úradu.
 Zasadnutie nášho presbyterstva bude v stredu 12.9.2018 o 18,30h.

Druhé kolo volieb generálneho biskupa, do ktorého postúpili br. Ivan Eľko
a br. Marián Kaňuch, bude v našom cirkevnom zbore 23. 9. 2018.
 Ofera minulú nedeľu bola 268,01 €.
V nedeľu 16.9.2018 budú
v Poprade služby Božie
zmierenia. Budú jedinečné
tým, že prvýkrát v histórii
evanjelickej cirkvi zaznie
ospravedlnenie
prenasledovaným a
postihnutým totalitnými
režimami, fašizmom a
komunizmom. Zároveň
zaznie prosba o odpustenie
toho, kde sme ako cirkev
zlyhali v tomto období a aj
prosba o zmierenie. Je to
príležitosť, ktorá presahuje
rámec Východného
dištriktu a týka sa celej
cirkvi, preto pozývame
všetkých vás.
Služby Božie budú
vysielané v priamom
prenose RTVS, vystúpi na
nich 250 členný ekumenický
spevokol doprevádzaný
Slovenským komorným
orchestrom pod vedením

Ewalda Danela.

