BULLETin

2. nedeľa pôstna
17.3. 2019

Evanjelický a. v. cirkevný zbor Bratislava - DÚBRAVKA
tel.: 02/6446 3354 | 0908 940 792 | e-mail: ecavdubravka@gmail.com
www.ecavdubravka.sk | www.facebook.com/ecavdubravka/
Číslo účtu - IBAN SK95 1100 0000 0029 2686 8064

Zápas o posvätenie
· Privítanie
· Predspev:
Kňaz: Neopúšťaj ma, Hospodine,
Zbor: Bože môj, nevzďaľuj sa odo mňa.
Kňaz: Obráť sa ku mne a zmiluj sa nado mnou.
Zbor: Neopúšťaj ma, Hospodine, Bože môj, nevzďaľuj sa odo mňa.
· Pieseň č. 89
· Sláva, pozdrav, kolekta
· Epištola - 1Te 4, 1 - 7
· Pieseň č. 345 - požehnanie detí
· Evanjelium - Mt 15, 21 - 28
· Viera všeobecná kresťanská
· Pieseň č. 97
· Hudobný vstup - César Franck: Moderato (na organe hrá A. Mišunová)
· Kázeň, modlitba - 2K 6, 1-10
· Hudobný vstup - Dale Wood: Skala vekov (na organe hrá A. Mišunová)
· Oznamy, požehnanie
. Pieseň č. 474, 1.- 2. verš
· Antifóna č. 30
Kňaz: Kristus trpel za nás a dal nám príklad.
Zbor: Aby sme kráčali v Jeho šľapajách.

· Kolekta, Áronovské požehnanie
· Milosť Kristova
Kázňový text: 2K 6, 1-10
1 Ako spolupracovníci vás napomíname, aby ste nebrali nadarmo
milosť Božiu. 2 Veď On hovorí: V čas príhodný som ťa vyslyšal a v
deň spasenia som ti pomohol. Ajhľa, teraz je čas veľmi príhodný;
ajhľa, teraz je deň spasenia! ...

Milodary:
* Bohuznámy brat pri platení cirkevného príspevku venuje milodar 10 eur.
* Bohuznáma sestra pri platení cirkevného príspevku venuje na cirkevné ciele
20 eur.

Oznamy:
* Počas pôstneho obdobia budú každý utorok o 18:00 večerné Služby Božie a
každú nedeľu po Službách Božích bude prislúžená sviatosť Večere Pánovej.
* Ďakujeme všetkým ochotným bratom a sestrám, ktorí sa akýmkoľvek
spôsobom zapojili do prípravy a organizácie slávnosti inštalácie brata
zborového farára a posvätenia oltára.
* Vo štvrtok 21. 3. 2019 o 15:00 bude na Konventnej 11 stretnutie spolku
Živena MO Bratislava, na ktorom bude prednášať prof. Ing. arch. Janka
Krivošová na tému Reformácia vo výtvarnom umení. Srdečne Vás pozývame.
* V sobotu 23. marca o 15:30 bude Veľkonočný koncert pre Dúbravčanov
v Kostole sv. Kozmu a Damiána, na ktorom vystúpi aj náš zborový spevokol.
Srdečne Vás pozývame.
* Pozývame konfirmadov a dorastencov od 12-15 rokov na INSIDE víkend
NEZASTAVITEĽNÝ v Častej v termínoch 29.- 31.3. alebo 5. - 7.4. Viac informácií
a prihlasovanie na stránke inside.sem.sk/vikend
* Dávame do pozornosti aj denný a pobytový detský tábor, info a prihlášky sú
vo vestibule, alebo osobne u brata Michala Fraňa.
* Ofera z minulej nedele 10.3. bola 545 €.

