
 

 BULLETin 
Evanjelický a. v. cirkevný zbor Bratislava - DÚBRAVKA

tel.: 0910 747 818 | zb. farár: 0908 940 792 | e-mail: ecavdubravka@gmail.com 
www.ecavdubravka.sk | www.facebook.com/ecavdubravka/ 

Číslo účtu - IBAN SK95 1100 0000 0029 2686 8064

Nešťastné rozhodnutie 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

·  Introit, privítanie 

· Predspev   

Kňaz: Najsvätejší  
Zbor: 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 
·  Pieseň - Nádherný Spasiteľ 

·  Sláva, pozdrav, kolekta, epištola - 1K 10, 1-13 

·    Pieseň č. 363 - požehnanie detí 

  ·    Evanjelium - Mt 13, 44-46 

·    Pieseň č. 197 

·    Kázeň  -  Rut 1, 1-14 

·    Oznamy, požehnanie 

·  Pieseň č. 496  

·  Antifóna č. 54 

Kňaz: Hospodine, daj mi poznať svoje cesty. 
Zbor: Vyučuj nás, aby sme chodili v Tvojej pravde. 
 

·  Kolekta, Áronovské požehnanie  

·  Záverečná pieseň   

/: A tak Bohu Otcovi nášmu, :/  

/: nech je sláva, sláva, :/ na veky vekov. Amen. 

 

 

  9. 8. 2020 
 9. nedeľa po Svätej Trojici 

 



 

 
Milodary: 
 
*   Bohuznáma sestra Eleonóra pri príležitosti platenia cirkevného príspevku 
ďakuje Pánu Bohu za vedenie, ochranu a pomoc v každej životnej situácii 
a nadovšetko za zdravie. Prosí Pána Boha o ďalšie vedenie, ochranu 
a požehnanie pre celú rodinu. Pre potreby cirkevného zboru venuje 40 €. 
 

*    Bohuznáma sestra Mária pri príležitosti 82. narodenín ďakuje Pánu Bohu 
za doterajšiu pomoc a ochranu. Na potreby cirkevného zboru venuje 30 €.  
 

*  Bohuznáma sestra Mária venuje na upratovací stroj 10 €.  
 

*  Bohuznáma sestra Oľga pri svojich narodeninách (60) ďakuje Pánu Bohu za 
všetko, čo prijala z Jeho láskavých rúk a prosí o vedenie do ďalších rokov a 
požehnanie celej rodiny. Na potreby zboru venuje 150 €. 

 

Oznamy:  
 
 

*  Budúcu nedeľu 16.8. je Nedeľa pokánia. V rámci Služieb Božích bude 
prislúžená sviatosť Večere Pánovej. 
 

*  Ekumenická platforma Kresťania v meste obnovuje zbierku pre ľudí bez 
domova. Tentokrát môžete prispieť hygienickými potrebami –šampóny, mydlá, 
pracie prostriedky, prípadne kovové lyžice.  Viac info v kancelárii FÚ. 

 

* V nasledujúcom týždni sa budú konať nasledujúce aktivity :  
- v stredu 12.8. služby Božie v DD Pri kríži o 16,00h.  
- vo štvrtok 13.8. služby Božie v EDS o 10,00h.  
- vo štvrtok 13.8. stretnutie Od-Mlad o 18,30h. 
 

* Ofera z nedele 2.8. bola 153,91 €.  

Kázňový text:  Rút 1, 1-14 
 

 V čase, keď vládli sudcovia, nastal v krajine hlad. Vtedy odišiel istý muž so 
ženou a s dvomi synmi z judského Betlehema bývať na moábske 
stráne.  Potom zomreli obaja, Machlón i Kiljón, a ona ostala bez oboch detí 
a bez muža. Nato sa pobrala i so svojimi nevestami a vrátila sa zo strání 
moábskych. Na moábskych stráňach sa totiž dopočula, že Hospodin 
navštívil svoj ľud a dal mu chlieb.  


