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Sústredenie na Hospodina
Vstup konfirmandov
Hymna mládeže č. 624 – 1.v.
1. K trónu slávy Tvojej, Hospodine, vysielame pieseň vďačnosti
za žehnanie, ktoré na nás plynie, z lásky Tvojej v našej mladosti:
Za kvet v líci, za hruď zápalistú, za nádejí zeleň, oka jas,
nadovšetko za to však, že v Kristu za svoje si dietky zvolil nás.
Privítanie - zborový dozorca
Pieseň spevokolu – Domine pacem
Predspev: Vojdite, plesajme č. 605
1. Kňaz: Vojdite, plesajme, chválospevy spievajme!
Zbor: Vojdite, plesajme..
Kňaz: Predstúpme pred Hospodina s poďakovaním zvučným, Zbor: predstúpme...
2. Kňaz: On stvoril, more zem a všetko, čo živé je.
Zbor: On stvoril...
Kňaz: Jeho dielom sú hlbiny, i končiare Jeho sú.
Zbor: Jeho dielom...
3. Kňaz: Hospodin, je náš Boh, my sme Jeho pastvy ľud.
Zbor: Hospodin, je...
Kňaz: Nezatvrďme srdce v blude, počujme dnes Jeho hlas! Zbor: Nezatvrďme...
4. Kňaz: Vojdite, plesajme, chválospevy spievajme!
Zbor: Vojdite...
Kňaz: Klaňajme sa, pokľaknime pred Pánom, Tvorcom svojím! Zbor: Klaňajme sa...
Pieseň č. 366

1. Vznesme srdcia k výšinám, chváľme zvučne Hospodina;
nech duch v Jeho lásky chrám k letu krídla rozopína ...
Jeho Cherub velebí i hviezd množstvo na nebi!
2. Skloň sa, Pane, v láske k nám, udeľ svojho požehnania,
z výšin vznes sa v srdca chrám, a buď s nami do skonania...
V Teba, Pane, dúfame. V Tebe nádej skladáme!
3. Nepočítaj našich vín pre milosť a pravdu svoju,
láskavý si Hospodin, vzývame tú milosť Tvoju ...
Zostaň s nami v každý čas, v prosbách našich vyslyš nás!
Sláva, pozdrav, kolekta, Žalm 118, 24-29
Pieseň č. 245 - 1. a 2.v.
1. Ó láska Božia, láska večná, v Ježiši Kristu zjavená,
pre tebou, Ty moc nekonečná, do prachu skláňam kolená.
Byť Tvojím, večná láska, túžim, do mora lásky tej sa hrúžim.

2. Ó láska večná, Pane Kriste, ráč láskou srdcia rozožať,
a zachovávaj nám ich čisté, ochotné Tebe ďakovať,
nech v celom našom zemskom žití vždy svetlo Tvojej lásky svieti!
Kázeň
Pieseň spevokolu – Ako sa predivne
« Konfirmačné otázky
« Osobná konfirmácia
Pieseň konfirmandov – Všade tam, kde sú
« Modlitba konfirmandov
« Modlitba rodiča
« Confirma Deus str. XXXVII
Kňaz: Potvrď, ó Bože Otče, čo si pri nás vykonal,
Zbor: z chrámu svojho nad Jeruzalemom.
Kňaz: Potvrď, ó Bože Synu, …
Zbor: z chrámu svojho nad Jeruzalemom.
Kňaz: Potvrď, ó Bože Duchu Svätý, …
Zbor: z chrámu svojho …
Kňaz: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému!
Zbor: Ako bola na počiatku …
« Poďakovanie konfirmandov
Pieseň č. 586
1. Ó, buď Ti chvála, Bože trojjediný, že prijal si nás dietok do rodiny,
a utvrdils´ nás v krstnej zmluve mile za tejto chvíle.
2. Pred tvárou Tvojou, Pane, sľubujeme, že v otcov viere pevne vždy stáť chceme,
v cnosti sa tužiť, verne ísť za Kristom v živote čistom.
3. Len žehnaj nám dnes, Bože, v tejto dobe, a daj rásť cirkvi našej ku ozdobe!
Tak vykročíme smelo žitia bojom v tom mene Tvojom!
Antifóna č. 54
Kňaz: Hospodine, daj mi poznať svoje cesty.
Zbor: Vyučuj nás, aby sme chodili v Tvojej pravde.
Áronovské požehnanie, Oznamy
Pieseň č. 263 – 1.v. a 2.v. Hrad prepevný
1. Hrad prepevný je Pán Boh náš, zbroj výborná i sila,
z každej núdze vytrhne nás, ak by nás zachvátila,
veď starý nepriateľ zničiť by nás chcel,
veľká moc a klam strašná jeho je zbraň, v svete nemá rovného.
2. Čo je naša ľudská sila? Sama nás nezachráni,
máme však od Hospodina štít v každom bojovaní.
Pýtaš sa, kto je ním? Ježiš, Boží Syn,
Ten zachránil svet, iného Boha niet, On napokon zvíťazí!
Prestávka (spoločné fotografovanie)
Večera Pánova
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11 Vyuč ma, Hospodine, svojej ceste: nech chodím v Tvojej
pravde; na to mi sústreď myseľ, aby som sa bál Tvojho
mena.
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Pri konfirmácii dcéry a vnučky Viktórii Vadovičovej venuje rodina 100 €.
Pri konfirmácii Adriany Chorvátovej venujú rodičia milodar 85 €.
Pri konfirmácii Kataríny Ťažkej venujú rodičia milodar 15 €.
Pri konfirmácii Sarah Pavelkovej venujú rodičia milodar 50 €.
Pri konfirmácii Viktórii Vágnerovej venujú starí rodičia milodar 100 €.
Pri konfirmácii Pauly Čermákovej venujú rodičia a starí rodičia 20 €.
Pri konfirmácii Kristínky Pritzovej venujú rodičia, krstní rodičia a staré mamy
40 €.
Pri konfirmácii Petra Zajaca venujú rodičia a starí rodičia Garajovci 90 €.
Pri konfirmácii Samuela Daniela, Hany a Žofie Sládečkových venujú rodičia
100 €.
Bohuznáma sestra prosí o Božie lekárstvo pre svojho manžela, venuje 50 €.
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Nedeľa (11.5.)
10.30h Služby Božie
10.30h Detská besiedka
Pondelok (12.5.)
14.15h Konfirmácia 1.r.
Utorok (13.5.)
10.00h Služby Božie v DD
18.30h Nácvik spevokolu
Streda (14.5.)
15.30h Služby Božie v DD
18.00h Biblická hodina
19.00h Stretnutie presbyterstva
Štvrtok (15.5.)
18.30h Od-mlad
Piatok (16.5.)
17.30h Modlitby
Nedeľa (18.5.)
10.30h Služby Božie
10.30h Detská besiedka
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 Ďakujeme všetkým, ktorí prišli včera na brigádu a pomohli upratať a vyzdobiť náš
kostol.
 Zasadnutie nášho presbyterstva bude v stredu 14.5.2014 o 19.00h.
 Pre tínedžerov, ktorí sa v našom zbore stretávajú v rôznych menších spoločenstvách
plánujeme zorganizovať už po druhýkrát spoločné stretnutie, ktoré sme nazvali Noc
v kostole. Program začne o 17,00h v piatok večer 16. 5. 2014. Po skončení večerného
programu prespíme v spacákoch v zborovej miestnosti. V sobotu ráno program
skončí o 10,00h. Počas programu budeme mať spoločnú večeru a raňajky. Viac
informácii u Aďky Pallovej tel.: 0908 880 218.
 V nedeľu 11. 5. 2014 o 18.00h v Novom kostole vystúpi domáci spevokol pri
príležitosti prezentácie svojho prvého CD Plesaj Bohu celá zem! V programe odznejú:
modlitby, príhovor brata farára Šefranka, niektoré piesne z CD a osobné svedectvá.
Prezentácia bude spojená s predajom CD.
 Dňa 18. 5. 2014 o 14,00h bude v Novom kostole stretnutie pre dôchodcov s
prislúžením Večere Pánovej. Po službách Božích bude v zborovej sieni posedenie s
občerstvením. Preto chceme poprosiť ochotné sestry či bratov o pomoc pri príprave
občerstvenia. Vaše príspevky vo forme zákuskov, koláčikov, alebo chlebíčkov môžete
priniesť v deň konania stretnutia k nám do Dúbravky, my sa postaráme o doručenie
do Nového kostola. Vopred Vám ďakujeme. Viac info u Elenky Bacharovej.
 Pozývame vás k spoločným modlitbám 24/1, v piatok 23.5. do soboty 24.5. od
18.00h do 18.00h. Tento názov znamená nepretržité modlitby 24 hodín počas celého
dňa aj noci v miestnosti uspôsobenej na tento účel. Tu sa po hodine striedajú
jednotlivci. Tak sa vytvorí jedna nepretržitá 24 hodinová reťaz modlitieb. Možno si
hovoríte ako strávim celú jednu hodinu v tejto miestnosti? Ide o to aby ste prežili
tento čas aktívne s Bohom. Môžete sa modliť, spievať, čítať Božie slovo, alebo len v
tichu rozjímať. Ak potrebujete, aby sa za Vás modlili aj iní, nechajte svoju prosbu na
odkazovom papieriku. Budeme veľmi radi ak sa rozhodnete pre určitú hodinu a
zapíšete sa do harmonogramu modlitieb, a tak sa zapojíte do modlitebnej štafety.
Zoznam je pri východe z kostola, alebo napíšte termín, ktorý Vám vyhovuje do mailu
(ecavdubravka@gmail.com). Voľné termíny môžete sledovať aj na našom webe.
 Pozývame Vás na Večer v Novom kostole 25. 5. 2014 o 18.00. Bude venovaný Jánovi
Bohdanovi Hroboňovi (1938 - 2006) – známemu a rešpektovanému ev. farárovi.
Zaznejú príhovory viacerých hostí: Zuzana Bukovská – editorka publikácie Kazateľ Ján
Bohdan Hroboň, ktorá bude v rámci Večera prezentovaná, Ján Hroboň (syn J. B.
Hroboňa) a ďalší. Vystúpi spevokol CZ ECAV BA Dúbravka. Ste srdečne vítaní!
 Spoločenstvo evanjelických žien Bratislavského seniorátu ECAV pozýva sestry aj
bratov na seniorátne stretnutie 18. 5. 2014 o 15.00 v evanjelickom kostole v Senci.
Biblický úvod: Mgr. Miroslava Hodáňová, PhD. Téma: Maľovaná história - vyšívací
program SEŽ k 500. výročiu Reformácie - prof. Ing. arch. Janka Krivošová, PhD.

