BULLETin

2.nedeľa po Zjavení
20.1.2019

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

Slovo, ktoré nenechalo nikoho ľahostajným.
·

Privítanie

· Predspev:
Kňaz: Slovo stalo sa telom, haleluja,
Zbor: a prebývalo medzi nami, haleluja.
Kňaz: Spievajte Hospodinu novú pieseň, lebo vykonal divné veci.
Zbor: Slovo stalo sa telom, haleluja, a prebývalo medzi nami, haleluja.
· Pieseň - Zmiluj sa, zmiluj...
· Sláva, pozdrav, kolekta
· Starozmluvný text - Ž 105,1-8; Epištola - R 12,9-16
·

Pieseň č. 213 - požehnanie detí

· Evanjelium - J 2,1-11
·

Pieseň č. 35

·

Kázeň - L 4, 14-22.31-32

·

Modlitba, oznamy, požehnanie

. Pieseň č. 245 - 1.verš
· Antifóna č. 14
Kňaz: Zjavila sa milosť Božia, spásonosná všetkým ľuďom.
Zbor: Aby sme mierne, spravodlivo a pobožne žili na tomto svete.
· Kolekta, Áronovské požehnanie
· Pieseň: 245 - od 2.verša

Kázňový text: Lukáš 4,14-22.31-32
14 V moci Ducha vrátil sa Ježiš do Galiley a zvesť o Ňom sa rozniesla po
celom okolí. 15 Učil v ich synagógach a všetci Ho oslavovali.16 Tak prišiel aj
do Nazareta, kde bol vychovaný, a podľa svojho zvyku vošiel v deň sobotný
do synagógy a vstal, aby čítal. 17 I podali Mu knihu proroka Izaiáša. A keď
otvoril knihu, našiel miesto, kde bolo napísané: 18 Duch Pánov nado mnou;
lebo pomazal ma zvestovať chudobným evanjelium, [uzdravovať skrúšených
srdcom] poslal ma hlásať zajatým prepustenie a slepým navrátenie zraku,
utláčaným oslobodenie,19 a zvestovať vzácny rok Pánov.20 Keď zavrel knihu
a vrátil ju služobníkovi, sadol si. Oči všetkých v synagóge upierali sa na
Neho. 21 A On im začal hovoriť: Dnes sa naplnilo toto Písmo vo vašich
ušiach. 22 A všetci Mu prisviedčali, obdivovali slová milosti, ktoré vychádzali
z Jeho úst, a hovorili: Či Tento nie je syn Jozefov?31 Potom zostúpil do
galilejského mesta Kafarnaumu a učil ich v dni sobotné. 32 Veľmi sa divili
Jeho učeniu, lebo Jeho reč bola mocná.

Milodary:
* Bohuznáma sestra pri platení cirkevného príspevku z vďačnosti Pánu Bohu za
doterajšie vedenie a ochranu, kladie seba a celú svoju rodinu aj v tomto roku
do Božích rúk. Na cirkevné ciele venuje 100€
* Bohuznáma sestra pri platené cirkevného príspevku venuje na zbor 40€ .
* Pri pohrebe manžela venuje bohuznáma sestra milodar na cirkevné ciele 50€.
* Bohuznámy brat pri platení cirkevného príspevku venuje na prácu s deťmi
a mládežou milodar 80€.

Oznamy:
* V nádeji vzkriesenia sme sa rozlúčili so s. Zuzanou Petrulovou (83r.)
* Posledná rozlúčka s našou dlhoročnou presbyterkou, spevokolistkou s.
Hertou Ugorovou (74r.) bude v stredu 23.1. o 16:00 v našom kostole.
* V pondelok 21.1.bude o 18-tej hodine zasadnutie presbyterstva.
* Budúcu nedeľu budú Služby Božie, v rámci ktorých bude prislúžená Večera
Pánova.
* Ofera z minulej nedele 13.1. bola 309,58 €.

