BULLETIN

21. 1. 2018
3. nedeľa po Zjavení

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

Boh prítomný cez človeka
≽ Úvodné oslovenie
≽ Predspev: Ó Ježiši, Tvoje narodenie 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. 381
≽ Sláva, pozdrav, kolekta, Epištola – R 13, 9-21
≽ Pieseň č. 341 (požehnanie detí)
≽ Evanjelium Mt 14, 13-21
≽ Viera všeobecná kresťanská
≽ Uvedenie a sľub nových presbyterov
≽ Confirma Deus
≽ Pieseň č. 237
≽ Kázeň - 1M 18, 1-16
≽ Modlitba, oznamy
≽ Pieseň č. 229, 1. a 2. v.
≽ Antifóna č. 23
Kňaz: Naša pomoc je v mene Hospodinovom. Haleluja.
Zbor: Ktorý učinil nebesá i zem. Haleluja.
≽ Kolekta, Áronovské požehnanie
≽ Pieseň č. 229

KÁZŇOVÝ TEXT: 1M 18, 1-16
1 Hospodin sa zjavil Abrahámovi pri dubine Mamrého, keď za horúceho dňa sedel pri
vchode do stanu. 2 Tu pozdvihol oči, obzrel sa a videl troch mužov stáť pred sebou. Len
čo ich zazrel, bežal im v ústrety od stanového vchodu, poklonil sa k zemi3 a povedal:
Pane, ak som našiel milosť v tvojich očiach, neobíď svojho sluhu. 4Dám doniesť trochu
vody, aby ste si umyli nohy; a odpočiňte si pod stromom. 5 Ja však prinesiem kus chleba,
aby ste sa občerstvili a potom pôjdete ďalej - veď práve preto ste odbočili k svojmu
služobníkovi. 6 Abrahám sa poponáhľal do stanu k Sáre a povedal: Chytro vezmi tri
miery jemnej múky, zamies a narob posúchy. 7 Potom Abrahám bežal k dobytku a
vybral pekné mladé, dobré teľa, dal ho sluhovi a ten sa ponáhľal pripraviť ho. 8 Potom
vzal smotanu a mlieko i teľa, ktoré pripravil, a predložil im to. Kým jedli, stál pri nich
pod stromom. 9 Opýtali sa ho: Kde je tvoja žena Sára? On odpovedal: Tamhľa v
stane. 10 Nato hosť riekol: Určite sa vrátim k tebe o rok na jar a vtedy bude mať tvoja
žena Sára syna. A Sára počúvala pri vchode do stanu, ktorý bol za ním. 11 Abrahám a
Sára boli starí, v rokoch, a Sára bola už po prechode. 12 I zasmiala sa Sára v sebe a
pomyslela si: Keď som už uvädla, môžem mať ešte rozkoš? Aj môj pán je starý. 13 Vtedy
riekol Hospodin Abrahámovi: Prečo sa Sára smeje a myslí si: Či naozaj budem rodiť, keď
som ostarela? 14 Či je Hospodinovi niečo nemožné? V určený čas, o rok na jar, sa vrátim
k tebe a vtedy Sára bude mať syna. 15 Ale Sára zaprela slovami: Nesmiala som sa. Bála
sa totiž. On však riekol: Nie! Veru si sa smiala!16 Nato sa mužovia odtiaľ pobrali a
zamierili k Sodome. Abrahám išiel s nimi a vyprevadil ich.

MILODARY:
≽ Bohuznáma sestra pri platení cirkevného príspevku venuje na náš CZ 40 €
a prosí o Božie vedenie a lekárstvo pri operácii, ktorá ju čaká.
≽ Vnučka Petra spomína na svojho starého otca Ing. Jána Buša, ktorý zomrel
22.4.2017, a tiež na svoju starú mamu Annu Bušovú, ktorá zomrela
30.5.2017.
≽ Sestra Zinka cez IB venuje pri platení cirkevného príspevku milodar CZ 50 €.
≽ Náš spolubrat Elianus Tabuni v piatok, 19.1.2018 vstúpil do manželstva
v Indonézii. Prajeme jeho manželstvu Božie vedenie a požehnanie.

Ofera: Minulú nedeľu bola ofera – 219,55 €.
Zosnulý:
CZ Konventná: † Jozef Majerík, 76 r.

OZNAMY::
≽ Na budúcu nedeľu bude spoločná Večera Pánova počas služieb Božích.
≽ V utorok o 18,00h bude Biblická hodina. Začali sme preberať príbehy
I. knihy Mojžišovej.
≽ O 19,00h nacvičuje náš spevokol. Srdečne pozývame aj nových členov, ktorí
sa chcú pridať. Potrebujeme posilniť všetky naše hlasy v spevokole.
≽ V stredu 24.1.2018 o 18,30h v zborovej sieni bude zasadnutie zborového
presbyterstva.
≽ V piatok o 15,15h sa pravidelne stretáva náš dorast. Srdečne mladých
pozývame na tieto stretnutia.
≽ V rámci Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov sa bude Celobratislavská
ekumenická bohoslužba Slova. Uskutoční sa v pondelok 22.1.2018 o 17.00 vo
Františkánskom kostole na Františkánskom nám. č. 2.
≽ Ďakujeme všetkým, ktorí si v roku 2017 zaplatili cirkevný príspevok, podľa
toho zisťujeme počet aktívnych členov. Každý kto sa zaeviduje do cirkevného
zboru zaväzuje sa k ročnému príspevku. Konventom je táto suma odporúčaná
10 € na člena CZ. Prosíme, aby ste pripomenuli tento záväzok aj svojim
blízkym. Zaplatiť ho môžete v kancelárii farského úradu, v nedeľu u sestry
pokladníčky D. Verčimákovej, alebo prevodom na náš bankový účet, ktorý je
uvedený v hlavičke každého Bulletinu. (Do účelu uveďte svoje meno, CP a rok
za ktorý uhrádzate cirkevný príspevok).
≽ Kto chce prispieť do zbierky pre núdznych - v tomto období sú potrebné
tieto veci: zimné bundy, šály, čapice, rukavice, ponožky, deky, spacáky, sviečky,
baterky, hygienické vlhčené utierky. Vyzbierané veci budú odovzdané do
skladu na Ambroseho ul. (Kresťania v meste).

†

Pozostalá rodina so smútkom a bolesťou, ale vo viere a v nádeji

vzkriesenia oznamuje, že dňa 15. januára 2018 Pán Boh povolal z tejto časnosti otca,
starého a prastarého otca, príbuzného Dr. h. c. prof. ThDr. Igora Kišša, evanjelického
a. v. farára, teológa, bývalého dekana EBF UK v Bratislave.
Narodil sa 21. júla 1932 v Uhrovci, z Božej milosti sa tak dožil vyše 85 rokov
požehnaného a takmer do poslednej chvíle aktívneho života.
Pohrebná rozlúčka so zosnulým sa bude konať v sobotu 27. januára 2018 o 10.00
hod. vo Veľkom evanjelickom kostole na Panenskej ulici.

Pravidelné stretnutia v našom cirkevnom zbore:
Utorok
(23.1.2018)

Streda
(24.1.2018)

Štvrtok
(25.1.2018)
Piatok
(26.1.2018)

Nedeľa
(28.1.2018)

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)
19,00h Nácvik spevokolu – zborová sieň
(pozývame medzi nás všetkých, ktorí radi spievajú, nácvik
spevokolu trvá hodinu a máte možnosť stráviť čas
v spoločenstve milej duchovnej rodiny)
15,15h Vyučovanie konfirmandov – 1. ročník
(Vzdelávanie ku kresťanskej dospelosti. Ročník
navštevujú mladí narodení v roku 2005, 2004 a starší)
18,30 h Zasadnutie presbyterstva
10,00h Služby Božie DD - EDS Partizánska
(Služby Božie pre sestry a bratov, ktorí bývajú v Domove
dôchodcov)
14,00h Vyučovanie konfirmandov – 1. ročník
(Vzdelávanie ku kresťanskej dospelosti. Ročník
navštevujú mladí narodení v roku 2005, 2004 a starší)
14,30h Vyučovanie konfirmandov – 2. ročník
(Vzdelávanie ku kresťanskej dospelosti. Ročník
navštevujú mladí narodení v roku 2004, 2003 a starší)
15,15h Dorast – zborová sieň
(stretnutie mladých od konfirmačného veku až do 20
rokov, pri výklade Božieho slova, spoločných hrách a pri
piesňach.)
10,30h Služby Božie – kostol
(káže domáci brat farár 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.)

