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Poďakovanie za úrody zeme
Oslovenie
Predspev: Vojdite, plesajme č. 605
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. 343
Sláva, pozdrav, kolekta, Žalm 145
Pieseň č. 364
Evanjelium Lk 12, 13-21
Krst, Viera všeobecná kresťanská
Pieseň: Každý deň (počas 2.v. požehnanie detí)
Kázeň
Modlitba, oznamy
Pieseň spevokolu
Antifóna č. 76
Kňaz: Na Teba sa, Pane, upínajú oči všetkých.
Zbor: A Ty im načas dávaš pokrm.
Kolekta, Áronovské požehnanie
Pieseň: Každý deň
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Každý deň
1. Každý deň do každej žitia chvíle, novú silu Spasiteľ mi dá. Svoje dieťa
povzbudzuje mile, tak ho v smútku tieseň nehlodá. Božia láska žiadnych
hraníc nemá, dobrým iba obdarí ma Pán. Srdca bolesť s potešením
zmieňa, dobre vedie k neba výšinám.
2. Každý deň je Vykupiteľ pri mne, nová milosť ožaruje púť. Keď ma na
nej bôľu mračno stihne, chce i môže svetlo poskytnúť. Pán Boh sľúbil
chrániť svoje dieťa, nad ním bdie, svoj opatruje ľud. Jasne písma
zasľúbenia svietia, živej vody vyteká tu prúd.
3. Pomôž Pane v chvíli skúšok dúfať, v Tvojom slove ponorený byť, nedaj
chvieť sa, so strachom sa túlať, viery plameň pod nádobu skryť. Túžim
prijať z ruky Tvojej skromne, každú z vopred vyznačených ciest. Deň čo
deň Ty bývaj, pracuj vo mne, ráč ma k cieľu nebeskému viesť.
M
Miillooddaarryy
*
Bohuznáma sestra sa porúčajú do Božej ochrany spolu so svojou rodinou a vnukmi
a prosí o ďalšiu ochranu, vedenie a požehnanie. Venuje na náš CZ 20 €.
*
Dňa, 6.10. uplynuli 2 roky, čo Pán života a smrti odvolal z tejto časnosti Petra
Marschalla z Martina. S úctou a láskou spomína na neho manželka a deti s rodinami.
Venujú 100 €.
*

Rodičia pri krste Tomáša Poprockého venujú na náš CZ 50 €.

PPrrooggrraam
m ttýýžžddňňaa
Nedeľa (7.10.)
10.30h Služby Božie s VP
16.00h Manželské večery
Utorok (9.10.)
10.00h DD Stupava
18.30h Nácvik spevokolu

Štvrtok (11.10.)
17.30h Biblická hodina
18.30h Mládež
Piatok (12.10.)
17.30h Modlitby

Nedeľa (14.10.)
10.30h Služby Božie
14.00h Stretnutie z DD
16.00h Manželské večery

SSlluužžbbyy BBoožžiiee vv ddccéérroocciirrkkvváácchh
14. október
Nový kostol
Veľký kostol

8.30h - Mišina
9.30h - Midriak

10.00h – Detské služby Božie
Malý kostol 18.00h - Hlačoková

18.00h - Grešo

O
Ozznnaam
myy
* Ďakujeme všetkým, ktorí prišli vyzdobiť náš zborový dom, aj tým, čo doniesli zo
svojej úrody.
* V stredu 10.10.2012 o 18.00h bude zasadnutie nášho presbyterstva. Prosíme
o účasť.
*

Vyučovanie konfirmácie v našom cirkevnom zbore v Dúbravke bude:
1. ročník: streda – 14.30h a piatok - 14.30h
2. ročník: pondelok - 15.30h

* Pozývame Vás na stretnutie s najstaršími členmi zboru a obyvateľmi domovov
dôchodcov. Stretnutie bude v nedeľu, 14. októbra v Zborovom dome v Dúbravke.
Začne sa o 14.00h službami Božími s Večerou Pánovou. Po skončení služieb Božích
bude občerstvenie v Zborovom dome. Prosíme sestry, ktoré môžu upiecť koláče,
aby ich doniesli pred službami Božími, alebo popoludní k nám do Zborového domu
v Dúbravke. Ďakujeme všetkým, ktorí stretnutie zabezpečujú. Pre našich hostí
objednávame autobus. O 13.00h odchádza spred Domova dôchodcov Stupava, o
13.20h spred Penziónu Na barine v Lamači, o 13.35h spred Penziónu Pri kríži v
Dúbravke. Adresa Zborového domu v Dúbravke: Schneidra-Trnavského 2/A.
Spojenie MHD: 5, 20, 83 – zastávka: Damborského.
* Každú nedeľu pred službami Božími alebo v týždni počas úradných hodín je
možnosť zaplatiť si cirkevný príspevok za rok 2012. Bratia a sestry, ktorí patria do
našej dcérocirkvi v Dúbravke si platia tento príspevok už len u nás v Dúbravke, nie
na farskom úrade Konventnej alebo Legionárskej. Ďakujeme za pochopenie.
*

Ofera minulú nedeľu bola 127,70 €.

* Pozývame našich mladých na INSIDE Víkend, 11. – 14. 10. 2012. Viac info na
nástenke.
*
Slávnostné uvedenie doc. MUDr. Imricha Lukáča, CSc., do funkcie generálneho
dozorcu Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku sa uskutoční 13. októbra
2012 o 10.00h v Evanjelickom a. v. chráme Božom v Opinej.
*
Stretnutie SEŽ sa bude konať dnes, 7. októbra o 15.00h v Prievoze. Na tému:
„Múdre spolunažívanie so všetkým stvorením“ bude hovoriť sestra Ľudmila Holeková.
Srdečne pozývame.
*
Tradičný Vianočný spev pre život pre Nadáciu Výskum rakoviny s Veľkým zborom
donských kozákov bude v 3. adventnú nedeľu 16. 12. 2012 o 16.00h vo Veľkom kostole.
Vstupenky za najlepšie ceny v kníhkupectvách Reformata a Jonatán. (www.juras.sk).
*
Konferenčný deň pracovníkov pre deti a dorast organizuje Detská misia v spolupráci
s cirkevnými zbormi. Konferencia sa bude konať 20. októbra od 9.30 do 16.00 hod. v
zborovej sieni na Legionárskej 6.
Z programu:  Šanca na zmenu života detí (S. Edelmann, riaditeľ Detskej misie pre

strednú Európu)  Rôzne formy klubovej činnosti (svedectvá, prezentácie)  Prínos
klubovej činnosti pre zbory  Nezanedbávajme moc Svätého Ducha v službe deťom.
Semináre:  Výmena skúseností z klubovej činnosti  Potrebujeme povzbudenie
a vzdelávanie?  Význam klubov pre predškolákov  Ako si udržať disciplínu?
 Predstavenie a predaj literatúry a materiálov, nové piesne, rady a pomôcky, ako začať
prácu. Tešíme sa na vzájomné povzbudenie, inšpirácie a nové odhodlanie slúžiť všetkým
kategóriám detí a dorastencov. Viac informácií: www.detskamisia.sk. Prihlásiť sa môžete
do 12. 10. 2012 na mailovej adrese frano@detskamisia.sk.
*
V nedeľu 14.10.2012 o 9.30h na službách Božích vo Veľkom kostole si pripomenú
100. výročie narodenia prof. ThDr. Jána Michalku, generálneho biskupa, ktorý pôsobil v
bratislavskom zbore ako slova Božieho kazateľ v rokoch 1959-1970.
Kazateľom bude emeritný biskup ECAV Ján Midriak. Na službách Božích sa zúčastnia aj
bratia a sestry s cirkevných zborov Važec a Pezinok-Grinava.
Úradné hodiny na farskom úrade:
Pondelok: 11.00 – 16.30
Utorok:

11.00 – 18.30

Streda:

nestránkový deň

Štvrtok:

14.00 – 18.30

Piatok:

10.00 – 15.30

(Úradné hodiny meníme z dôvodu vyučovania náboženstva na školách a službám Božím
v Domovoch dôchodcov. Ďakujeme za pochopenie.)
-----------------------------------------------------------------------------------------Dcérocirkev Dúbravka – farský úrad – t.č. 02 / 6446 3354
Dcérocirkev Legionárska – farský úrad – t.č. 02/ 5557 1195
Dcérocirkev Konventná – farský úrad – t.č. 02 / 5441 3031

Poznámky:

