BULLETIN

25. 3. 2018
Kvetná 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

Pokora
Čítanie z Pašií

KÁZŇOVÝ TEXT: Mt 21, 5

Povedzte dcére Siona: Hľa, tvoj kráľ prichádza k tebe, tichý,
ktorý jazdí na oslici a na oslíkovi, mláďati ťažného zvieraťa.

MILODARY:
≽ Bohuznáma sestra ďakuje s pokorou Pánu Bohu za požehnaný čas strávený
so svojou rodinou v USA, prosí za Božiu pomoc pre svojho syna, ktorého
čakajú prijímacie pohovory. Venuje milodar cez IB.
≽ Príbuzní Andrejka ďakujú nášmu cirkevnému spoločenstvu za modlitby
počas jeho päťtýždňového života a bratovi farárovi za dôstojne
odprevadenie na poslednej ceste. Prosia Pána Boha o zachovanie
upevnených vzťahov lásky a Božie vedenie pre celú rodinu.
≽ Bohuznámi manželia pri platení CP venujú milodar 30 €.
≽ Bohuznámy brat pri platení CP venuje pre deti v Červenici 20 € a pre potreby
nášho cirkevného zboru 70 €.
≽ Bohuznáma sestra pri spomienke na zosnulého brata Jozefa Vrabca venuje
milodar 10 € pre deti v Červenici a 20 € na náš CZ.

OZNAMY:
≽ V utorok o 18,00h bude Biblická hodina a po nej nácvik spevokolu.
≽ Mediálno-bohoslužobný výbor nášho cirkevného zboru pozýva v nedeľu,
15.4.2015 po službách Božích naše mladé rodiny na Stretnutie rodín so
spoločným obedom. Prosíme, aby ste svoju účasť potvrdili mailom na:
ecavdubravka@gmail.sk
V túto nedeľu privítame na našich službách Božích biskupa Sliezskej cirkvi
Tomáša Tyrlíka, ktorý bude u nás aj kázať. Poslúži nám so svojou manželkou aj
na stretnutí rodín.
≽ V nedeľu 8.4.2018 o 15,00h bude v Modre - v Kultúrnom dome divadelné
predstavenie "Krvavý trón", ktoré svojim posolstvom nielen približuje udalosti
Prešovských jatiek spred 330. rokov, ale chce byť aj hodnotovou reflexiou
súčasnosti. Dostali sme na predaj 10 lístkov, kto by mal záujem, nech si príde
kúpiť do kancelárii po skončení služieb Božích. Cena 7 €.
≽ Stále máte možnosť prispieť do zbierky pre núdznych a chudobných
organizovanej komunitným centrom v Dúbravke. (Zoznam potravín je v chodbe
pri Bulletine.) Zbierka potravín potrvá do 2. apríla.
KC Dúbravka zastrešuje aj príjem a výdaj vecí a to každý pondelok 16:00-18:00 a
stredu 15:00-16:00. Hľadajú dobrovoľníkov, ktorí by mohli pri príjme/výdaji na
pravidelnej báze, stačí aj 1x do mesiaca na 1 hodinu. Okrem toho by sa im zišiel
dobrovoľník s väčším autom na občasný rozvoz vecí príp. nábytku v rámci
Dúbravky. Ďakujeme.
≽ Prosíme o pomoc pri tvorbe plagátov a reklamy nášho cirkevného zboru, preto
zháňame niekoho, kto sa venuje grafickému dizajnu. Ak sa tomu venujete alebo
niekoho poznáte, dajte nám vedieť. Ďakujeme.
≽ Minulú nedeľu bola ofera 472,85 €. Ďakujeme.

Služby Božie počas Veľkonočných sviatkov:
Zelený štvrtok – 29. 3. 2018 – Služby Božie s Večerou Pánovou – 18,00h
Veľký piatok – 30. 3. 2018 – Pašiové služby Božie – 10,30h (po sl. Božích VP)
Veľkonočná nedeľa – 1. 4. 2018 – Služby Božie – 10,30h
Veľkonočný pondelok – 2. 4. 2018 – Služby Božie – 10,30h

Zosnulý:
CZ Dúbravka:

† Andrejko Čajko

