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www.ecavdubravka.sk | www.facebook.com/ecavdubravka/
Číslo účtu - IBAN SK9511000000002926868064

Stratený vo vlastnom dome
káže: Libor Bednár, ev. farár z Popradu



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!



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. 355
Sláva, pozdrav, kolekta
Epištola – R 15,1-6
Pieseň č. 548 - požehnanie detí
Evanjelium – Lk 15,1-7
Viera všeobecná kresťanská
Pieseň č. 490
Kázeň - Lk 15, 25-32
Modlitba, oznamy
Pieseň č. 649 – 1.v.
Antifóna č. 61

Kázňový text: Lk 15, 25-32

25 Starší syn bol na poli. Keď sa vracal
a približoval k domu, počul hudbu a
tanec. 26 I zavolal si jedného zo sluhov
a vyzvedal sa, čo je to. 27 A ten mu
povedal: Prišiel ti brat a otec zabil
vykŕmené teľa, že ho dostal zdravého.
28 Nato sa tento nahneval a nechcel
vojsť. Ale otec vyšiel a prehováral ho.
29 On však odpovedal otcovi: Pozri,
koľko rokov ti slúžim a nikdy som
neprestúpil tvojho rozkazu, ale nikdy
si mi nedal ani kozliatko, aby som sa
poveselil s priateľmi; 30 keď však
prišiel tento tvoj syn, ktorý ti prehýril
Kňaz: Ďakujte Hospodinu, lebo je dobrý.
majetok s neviestkami, zabil si mu
Sláva Bohu.
vykŕmené teľa. 31 Ale otec mu
Zbor: Veď Jeho milosť trvá na veky. Sláva Bohu.
povedal: Dieťa moje, ty si vždy so
 Kolekta, Áronovské požehnanie
mnou, a všetko, čo mám, je tvoje; 32
ale patrilo sa nám veseliť a radovať.
 Pieseň č. 649
Lebo tento tvoj brat bol mŕtvy, a ožil;
bol stratený, a našiel sa.

Milodary
* Bohu známa sestra z vďačnosti pri platení cirkevného príspevku venuje na náš CZ
20 €.
* Najbližšia rodina s láskou spomína na svoju manželku, tetu a príbuznú Helenu
Norovskú. Venuje milodar 40 €.

Oznamy
 Spoločná Večera Pánova bude 1.7.2018 v rámci služieb Božích.

 V utorok o 18,00h bude biblická hodina, po biblickej hodine bude nácvik
spevokolu o 19,00h.
 Ofera minulú nedeľu bola 356,84 €.
 Vo voľbách biskupa Západného dištriktu ECAV na Slovensku bolo po sčítaní
komisiou - 20.6.2018 platných 9011 hlasov. Brat farár Ján Hroboň získal 4540 hlasov,
čo je 50,38%. Bol zvolený za biskupa ZD ECAV. Apelačná doba plynie do 16.7.2018.
Ďalšie výsledky: Michal Zajden: 2187 hlasov (24,27%), Ján Bunčák: 1051 hlasov
(11,66%), Ján Jančo: 759 hlasov (8,42%), Ján Čermák: 369 hlasov (4,09%).

Dnes poobede srdečne pozývame na koncert spevokolu z USA.
Naše ochotné sestry prosíme o koláčiky pre našich hostí.

