BULLETin

23. nedeľa po Svätej Trojici
4. 11. 2018

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

Všetko má svoj čas
PROGRAM
·
·

Úvodné oslovenie

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. 374
Sláva, pozdrav, kolekta, Žalm – 90, 1-12

·
·
·

Pieseň č. 474 požehnanie detí
Evanjelium - Mt 25, 14-30
Viera všeobecná kresťanská

·
·
·

Pieseň č. 662
Kázeň - Kazateľ 3, 1-15
Modlitba, oznamy

·

Pieseň č. 475 – 1.v.

·

·

Antifóna č. 82
Kňaz: Uč nás tak počítať dni života, aby sme múdre srdce získali.
Zbor: Zmiluj sa, Pane, nad svojimi sluhami.
Kolekta, Áronovské požehnanie

·

Pieseň č. 475

Kázňový text:

Kazateľ 3, 1-15

1 Všetko má svoj čas a každé počínanie pod nebom má svoju chvíľu: 2 Je čas narodiť sa
i čas umierať, čas sadiť i čas vytŕhať zasadené; 3 čas zabíjať i čas uzdravovať; čas búrať i
čas stavať; 4 čas plakať i čas smiať sa; čas horekovať i čas radovať sa; 5 čas odhadzovať
kamene i čas zbierať kamene; čas objímať i čas vyhýbať sa objímaniu; 6 čas hľadať i čas
strácať, čas zachovať i čas odhadzovať; 7 čas roztrhať i čas zošívať, čas mlčať i čas
hovoriť. 8 Čas milovať i čas nenávidieť, čas vojny i čas pokoja. 9 Akýže úžitok má ten,
ktorý pracuje, z toho, že sa namáha? 10 Videl som ťažkú úlohu, ktorú dal Boh ľuďom,
aby sa ňou umárali. 11 Všetko krásne učinil vo svojom čase, aj večnosť im dal do sŕdc,
len aby človek nevystihol od počiatku až do konca dielo, ktoré Boh vykonal. 12Poznal
som, že niet pre nich nič lepšie, ako radovať sa a dobre robiť vo svojom živote. 13 Ale
aj toto, že človek môže jesť a piť, zakúsiť dobré veci pri svojej námahe, je Božím
darom. 14 Poznal som, že všetko, čo činí Boh, trvá naveky; nič k tomu pridať nemožno
a nič nemožno z toho ubrať. Boh to tak zariadil, aby sa Ho ľudia báli. 15 Čo je, bolo už
dávno, čo sa má stať, už dávno bolo; a Boh znovu vyhľadáva, čo sa pominulo.

MILODARY::
* Bohu známy náš verný spolubrat pri svojom životnom jubileu 75 rokov, ďakuje Pánu
Bohu za Jeho milosť, vedenie, zdravie. Prosí o Božiu ochranu a požehnanie pre seba aj
celú svoju rodinu aj naďalej. Venuje 100 €.
* Pri 1. výročí smrti svojho otca Ing. Dušana Dvořáčka si na neho s láskou a vďačnosťou
spomína syn Dušan. Na potreby nášho CZ venuje 50 €.

OZNAMY::

Predsedníctvo BAS zvoláva volebný konvent na voľbu zborového farára Mgr.
Libora Bednára, PhD. v nedeľu, 11. novembra v kostole v Dúbravke počas hlavných
služieb Božích.

V stredu 14.11.2018 o 9,30h bude v našom kostole pastorálna schôdza farárov
BAS.
Prosíme
naše
sestry
o koláčiky
na
toto
stretnutie.
Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli k občerstveniu minulú nedeľu, kedy sme mali medzi
nami bratov a sestry z Domovov dôchodcov.

Pozývame všetkých, zvlášť mladých, na Dni dôvery so spoločenstvom Taizé 23.25.novembra 2018 v Pezinku. Pre mladých do 35 rokov bude program celý víkend, pre
mladých (duchom) nad 35 v sobotu. Téma stretnutia: „Nevyčerpateľná radosť“.
Modlitby, spev, biblické zamyslenia, svedectvá, zdieľanie, workshopy. Viac informácií
a registrácia: www.dnidovery.sk

SEŽ pozýva na stretnutie v nedeľu 11. 11. 2018 o 15.00 h. na Konventnej 11
Spoločenstvo evanjelických žien (SEŽ) organizuje stretnutie, ktoré sa uskutoční v
nedeľu 11. 11. 2018 o 15.00 h. na Konventnej 11. Prednáškou na tému: Hudba v
evanjelických službách Božích podľa Luthera poslúži sestra Ľudmila Michalková.

Ofera minulú nedeľu bola 233,53 €.

