BULLETIN

29. 4. 2018
4. nedeľa po VN

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

Bremeno neodpustenia
≽ Predspev: Ó, Ježiši Tvoje vzkriesenie 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!
≽ Pieseň č. 391
≽ Sláva, pozdrav, kolekta
≽ Evanjelium Mt 5, 23-26
≽ Viera všeobecná kresťanská
≽ Pieseň č. 327
≽ Kázeň - Mt 6, 12
≽ Modlitba, oznamy
≽ Pieseň č. 300 – 1. a 2.v.
≽ Večera Pánova
≽ Áronovské požehnanie
≽ Pieseň: Milosť Kristova

KÁZŇOVÝ TEXT: Mt 6, 12

Odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame
vinníkom svojim.
MILODARY:
≽ Rodina Gregorová s láskou spomína na svoju drahú mamu Žofiu Jamrichovú, ktorá
ich predišla do večnosti pred 3 rokmi. Prosia o Božie potešenie, pokoj pre seba aj
svojich najbližších a kladú sa do Božích milostivých rúk. Venujú 20 €.
≽ Bohuznáma sestra venuje pri platení CP na náš zbor 30 €.
≽ Sestra Šťavinová pri platení CP venuje milodar 20 €.

OZNAMY:
Vo štvrtok 10. 5. 2018 bude slávnosť Vstúpenia. Služby Božie budú o 18,00h. Po
skončení Sl. B. bude nácvik spevokolu.
Konfirmácia v našom cirkevnom zbore bude v nedeľu 27.5.2018.
Spoločenstvo evanjelických žien organizuje stretnutie, ktoré bude 6. mája 2018
o 15,00h v Starom Lýceu na Konventnej ul. Téma stretnutia: Láska dirigentky Eleny
Šarayovej-Kováčovej k práci s Bratislavským detským zborom a Dámskym
komorným orchestrom.

Ofera:
Minulú nedeľu bola ofera 289,26 €.

Pravidelné stretnutia v našom cirkevnom zbore:
Utorok
(1.5.2018)

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 - nebude
(štúdium Biblie, pre všetkých, ktorí túžia po hlbšom poznaní Božieho slova)

19,00h Nácvik spevokolu – zborová sieň - nebude
(pozývame medzi nás všetkých, ktorí radi spievajú, nácvik spevokolu trvá hodinu
a máte možnosť stráviť čas v spoločenstve milej duchovnej rodiny)

Streda
(2.5.2018)

15,15h Vyučovanie konfirmandov – 1 a 2. ročník

Štvrtok
(3.5.2018)
Piatok
(6.5.2018)

10,00h Služby Božie DD - EDS Partizánska

(Vzdelávanie ku kresťanskej dospelosti. Ročník navštevujú mladí narodení v roku
2005, 2004 a starší)

(Služby Božie pre sestry a bratov, ktorí bývajú v Domove dôchodcov)

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.)

Nedeľa
(7.5.2018)

9,30h Spoločné 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)

10,30h Služby Božie – kostol
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.)

