BULLETin

Nedeľa Deviatnik
17. 2. 2019

Evanjelický a. v. cirkevný zbor Bratislava - DÚBRAVKA
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Pastier kráľom
·

Privítanie

·

Predspev:

Kňaz: Tvoj ľud pred Tebou sa schádza Bože náš,
Zbor: Tvoj ľud pred Tebou sa schádza, Bože náš.
K Tebe ideme, lebo Ty si dobrotivý, k Tebe ideme, Ty veľký Bože náš.
Kňaz: Tvoj Duch príď ku nám, Ty slávny Bože náš.
Zbor: Tvoj Duch príď ku nám, Ty slávny Bože náš. K Tebe ideme,.....
Kňaz: Svojou láskou spájaj tvoj ľud Bože náš.
Zbor: Svojou láskou spájaj tvoj ľud Bože náš. K Tebe ideme....
· Konfiteor
Kňaz: Bratia a sestry! Zhromaždili sme sa na tomto svätom mieste, aby sme
spoločne počúvali Božie slovo a aby sme sa modlitbami a chválami utiekali k
trojjedinému Pánu Bohu o pomoc a zmilovanie. Keďže sa vlastnou silou
nemôžeme zbaviť svojich hriechov, volajme spoločne k Pánu Bohu týmito
slovami:
Zbor: Všemohúci a láskavý Bože! Zmiluj sa nad nami a odpusť nám naše
hriechy. Pomáhaj nám, aby sme tu prežívali pravé spoločenstvo s Tebou.
Upevni aj spoločenstvo medzi nami, keď Ťa budeme vzývať, chváliť a velebiť.
Vypočuj nás pre Ježiša Krista, nášho Pána a Spasiteľa. Amen.
Kňaz: Pán Ježiš nás uisťuje o odpúšťajúcej Božej milosti, keď nám aj dnes hovorí:
Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale
večný život mal každý, kto verí v Neho. Amen.
·

Pieseň č. 628

·

Sláva, pozdrav, kolekta

·

Epištola – F 3, 7-14

·

Hudobný vstup (kapela)- požehnanie detí

· Evanjelium – Mt 20, 1-16
·

Pieseň : Otče Ťa chválim...

·

Kázeň - 2 Sa 7, 18 -22

·

Modlitba, požehnanie

. Pieseň č. 553
·

Antifóna č. 86

Kňaz: Chváľte Hospodina všetky národy a velebte ho všetci ľudia.
Zbor: Lebo je nesmierna jeho milosť nad nami. Haleluja.
·

Kolekta, Áronovské požehnanie

·

Pieseň: Milosť Kristova
Kázňový text: 2. Samuelova 7, 18 - 22
18 Vtedy vošiel kráľ Dávid, posadil sa pred Hospodinom a hovoril: Kto som
ja, Hospodine Pane, a čo je môj dom, že si ma doviedol až sem? 19 Ešte aj to
si pokladal za málo, Hospodine Pane, a hovoril si aj o ďalekej budúcnosti
domu svojho služobníka, a to je zákon pre človeka, Hospodine Pane. 20 Čo
viac má ešte Dávid hovoriť s Tebou, veď Ty poznáš svojho služobníka,
Hospodine Pane. 21 Pre svoje slovo a podľa svojho srdca vykonal si všetky
tie veľké veci a oznámil si ich svojmu služobníkovi. 22 Preto si veľký,
Hospodine Pane, lebo niet Tebe podobného, a podľa všetkého, čo sme
počuli na vlastné uši, niet Boha mimo Teba.

Milodary:
* Bohuznáma sestra pri krste svojich vnúčat Nadi a Ivana, ďakuje za ich život
a vkladá ich do Božej opatery. Na cirkevné ciele venuje 100 Eur.
* Bohuznáma sestra venuje na potreby cirkevného zboru milodar 20 Eur.
Oznamy:
* Budúcu nedeľu 24.2. sa bude konať výročný zborový konvent, na ktorý Vás
pozývame. Výročnú kňazskú správu v tlačenej podobe si môžete vyzdvihnúť
pri odchode z kostola alebo prečítať na internetovej stránke ecavdubravka.sk.

* V nedeľu 10. marca bude inštalácia zborového farára Libora Bednára
spojená s vysviackou nového oltára. Z tohto dôvodu budú Služby Božie
mimoriadne o 11:00. Pri tejto udalosti privítame medzi sebou aj
novozvolených bratov biskupov, a bratov a sestry z viacerých cirkevných
zborov. Prosíme Vás preto o pomoc pri tejto slávnostnej udalosti. Všetky
informácie nájdete v písomnom ozname.
* Ofera z minulej nedele 10. 2. bola 275,30 €.
* Prihlášky a informácie k dennému táboru (8.-12.júl) a k týždennému táboru
(20.-27.júl), ktorý organizuje náš zbor v spolupráci s Detskou Misiou, nájdete vo
vestibule, alebo osobne u br. Michala Fraňa.

Milí bratia, milé sestry, dávame Vám do pozornosti možnosť venovať
2 % z vašich daní na prácu občianskeho združenia Detská misia, s ktorým náš
cirkevný zbor spolupracuje. Táto forma podpory, ktorá vás nestojí nič navyše,
môže byť veľkou pomocou pri rozvoji práce s deťmi. Tlačivá a informácie ku
venovaniu 2 percent z dane nájdete na www.detskamisia.sk a taktiež sú
v tlačenej forme na stole vo vestibule nášho kostola. Za zváženie tejto možnosti
vám vopred ďakujeme.
Pravidelné stretnutia v našom cirkevnom zbore:
Utorok

10,30h
15,00h
17,00h
18,00h
19,00h

Služby Božie v Domove dôchodcov v Stupave
Vyučovanie konfirmandov – 2. ročník
Modlitebné stretnutie
Biblická hodina
Nácvik spevokolu

Streda
Štvrtok

15,00h
16,00h
10,00h

Vyučovanie konfirmandov – 1. ročník
Služby Božie v Domove dôchodcov Pri kríži
Služby Božie DD - EDS Partizánska

Piatok

15,15h

Dorast

Nedeľa

10,30h
10,30h

Služby Božie
Besiedka

Evanjelický cirkevný zbor Bratislava – Dúbravka v spolupráci
s občianskym združením Detská misia

pozýva deti z Dúbravky a okolia
na denný tábor s názvom

Pátrači na stope!
Pozór!

Miesto tábora: Evanjelický zborový dom v Dúbravke - bývalá sobášna sieň na ulici
M. Sch. Trnavskeho2/A, zastávka MHD - Damborského.
Termín tábora: pondelok 8. júla – piatok 12. júla 2019
Program denne od 8:00 do 16:30. Dieťa môžete priniesť od 7:30, vyzdvihnúť si ho môžete
od 16:30 do 17:00.
Vek detí: 7-12 rokov
Cena tábora: 35 Eur (za celý tábor), prípadne 7 Eur na deň.
Prihlásiť sa môžete do 15.6. 2019 cez online formulár na:
https://goo.gl/forms/GDM3M6J3mHVEky1G3

V cene je zabezpečený teplý obed, pitný režim, materiály na tvorivé dielne, pestrý
program zabezpečený skúsenými animátormi, výlet do okolia.

