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O charaktere kresťana - radosť
Oslovenie
Predspev: Ó Ježiši, Tvoje vzkriesenie daj, nech nám hriešnym slúži na spasenie. Prihovor
sa k Otcu za nás, Ducha pravdy zošli na nás, aby sme aj v tejto chvíli verne Teba ctili, tak
žili z Tvojej milosti, napokon prišli pred tvár Tvojej velebnosti. Haleluja, sláva Bohu!

Konfiteor:
Kňaz: Bratia a sestry! Zhromaždili sme sa na tomto svätom mieste, aby sme spoločne
počúvali Božie slovo a aby sme sa modlitbami a chválami utiekali k trojjedinému Pánu
Bohu o pomoc a zmilovanie. Keďže sa vlastnou silou nemôžeme zbaviť hriechov, volajme
spoločne k Pánu Bohu týmito slovami:
Zbor: Všemohúci a láskavý Bože! Zmiluj sa nad nami a odpusť nám naše hriechy.
Pomáhaj nám, aby sme tu prežívali pravé spoločenstvo s Tebou. Upevni aj spoločenstvo
medzi nami, keď Ťa budeme vzývať, chváliť a velebiť. Vypočuj nás pre Ježiša Krista,
nášho Pána a spasiteľa. Amen.
Kňaz: Pán Ježiš nás uisťuje o odpúšťajúcej Božej milosti, keď nám aj dnes hovorí: Tak Boh
miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal
každý, kto verí v Neho.

Pieseň č. 358
Sláva, pozdrav, kolekta, Epištola F 4, 4-9
Pieseň č. 445 (počas 2.v. požehnanie detí)
Evanjelium Lk 10, 17-20, Viera všeobecná kresťanská
Pieseň č. 248
Kázeň Gal 5, 22-23
Modlitba, oznamy
Pieseň č. 559 - 1.v.
Antifóna č. 84
Kňaz: Srdce čisté stvor mi, ó Bože.
Zbor: A obnov v nás ducha pevného.
Kolekta, Áronovské požehnanie
Pieseň č. 559
*********************************************************************************

KKáázzňňoovvýý tteexxtt:: G 5, 22-23
22 Ale ovocie Ducha je: láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, nežnosť, dobrotivosť,
vernosť, 23 krotkosť, zdržanlivosť.

M
Miillooddaarryy
Bohuznáma rodina pri spomienke na svojich najbližších zosnulých ďakuje Pánu Bohu za
milosť a prosí o zdravie a Božie požehnanie pre celú rodinu do ďalších rokov. Venuje 50 €.
Nášmu spolubratovi blahoželáme k narodeninám, ktoré bude mať 19.5.
Prajeme mu Božie milostivé vedenie.
Bohuznáma rodina z vďačnosti voči Pánu Bohu venuje na potreby nášho CZ 50 €.

O
Ozznnaam
myy
Služby Božie na Vstúpenie Krista Pána na nebo budú 17.5.2012 o 18.00 h.
Stretnutie s najstaršími členmi zboru a obyvateľmi domovov dôchodcov na území nášho
cirkevného zboru bude dnes o 14.00 v Novom kostole. Po skončení služieb Božích bude
občerstvenie v zborovej sieni. Prosíme aj naše sestry z Dúbravky, ktoré môžu upiecť koláče,
aby ich dnes doniesli do Nového kostola. Pre našich hostí objednávame autobus. O 13.00 hod.
odchádza spred Domova dôchodcov Stupava, o 13.15 spred Penziónu Na barine v Lamači, o
13.35 spred Penziónu Pri kríži v Dúbravke.
Srdečne pozývame na vystúpenia muzikálu Zasľúbená zem – v nedeľu 13. mája o 18.00
hod. v Pezinskom kultúrnom centre – a v nedeľu 20. mája o 16.00 h. v Dome kultúry Zrkadlový
háj v Petržalke. Tešíme sa na vás. S bratským pozdravom a s prianím hojnosti Božieho
požehnania, Slávo Kráľ - autor muzikálu.
V nedeľu 20.5.2012 o 15.30 u nás v Dúbravke bude evanjelizačné stretnutie „Maják“.
Na Hodinke s... 27.5. o 16.00 privítame RNDr. Igora Túnyiho, CSc., s témou: „Exodus vo
svetle modernej vedy“.
Nedeľa 20. mája bude Nedeľou diakonie. Ofera z tohtoročnej Nedele diakonie je určená na
podporu „Evanjelickej pomocnej školy internátnej pre hluchoslepé deti“ v Červenici. Keďže ide
o pomoc najbiednejším, odporúčame oferu do Vašej štedrosti.
Pozývame Vás na Večer v Novom kostole na 1. slávnosť svätodušnú, 27. mája o 18.00 hod.
Večer bude venovaný spomienke na významnú evanjelickú osobnosť farára - mučeníka Jozefa
Bučku. Prednáša doc. Miloš Kovačka, spieva zbor Cantus. Účasť prisľúbili aj deti Jozefa Bučku.
Západný dištrikt ako zriaďovateľ Materskej školy Dr. Filipa Melanchtona na Tupolevovej
ulici č.20 v Petržalke – Bratislava, otvára od 1. 9. 2012 novú triedu a vyhlasuje konkurz na
obsadenie miesta učiteľ/ka MŠ. K žiadosti o prijatie do zamestnania je potrebné priložiť
doklady o vzdelaní, doklad o potvrdení dĺžky odbornej pedagogickej praxe, profesijný
životopis, výpis z Registra trestov (nie starší ako 3 mesiace), preukázanie zdravotnej
spôsobilosti, telesnej spôsobilosti a duševnej spôsobilosti pre výkon funkcie učiteľ/ky MŠ
(podľa zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch
a o zmene a doplnení niektorých predpisov), stanovisko zborového farára, písomný súhlas
uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberového konania podľa 428/2002 Z.z.
o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Uchádzači môžu svoje žiadosti
adresovať na Biskupský úrad Západného dištriktu ECAV, Nám. SNP 5, 960 01 Zvolen do 31. 5.
2012, kde im budú poskytnuté aj bližšie informácie – Ing. Roman Žilinčík, tajomník pre cirkevné
školy ZD, skoly@zdecav.sk, tel. 045/520 36 44, 0907 213 000. Následne prihlásení záujemcovia
budú písomne pozvaní na osobný pohovor. Termín nástupu 1. 9. 2012.
Ofera minulú nedeľu bola 295,70 €. V tejto hodnote sme zakúpili zdravotnícky materiál pre
núdznych v hospice Galant v Petržalke. Srdečne ďakujeme.

PPrrooggrraam
m ttýýžžddňňaa
Nedeľa (13.5.)
10.30h Služby Božie
10.30h Detská besiedka
Utorok (15.5.)
18.30h Nácvik spevokolu

Streda (16.5.)
15.30h Služby Božie DD Pri Kríži
Štvrtok (17.5.)
18.00h Služby Božie
Piatok (18.5.) – Sobota (19.5.)
16.00h Modlitby 24/1

Nedeľa (20.5.)
10.30h Služby Božie
10.30h Detská besiedka
15.30h Maják

ZZoossnnuullíí
† Michal Grožák, 78 r.
† Nataša Oravcová, 88 r.

† RNDr. Ján Horniaček ,CSc., 80 r.
† Anna Waczulíková, 77 r.

† Viera Kraicová, 91 r.

SSlluužžbbyy BBoožžiiee vv ddccéérroocciirrkkvvaacchh
17. máj
Nový kostol
Malý kostol

18.00h – Mozola
18.00h – Kolesárová

20. máj
Nový kostol
Veľký kostol
Malý kostol
UPC

8.30h – Grešo
9.30h – Batka
18.00h – Grešo
9.30h – Šefranko

10.00h – Mišina (slávnosť konfirmácie)

18.00h – Šefranko

Plánované podujatia v najbližšom období:
17.5. Služby Božie – Vstúpenie 18.00h
18.5. Modlitby 24/1 (Dúbravka) 16.00h
20.5. Maják (Dúbravka) 15.30h
27.5. - 28.5. Svätodušné sviatky
27.5. Hodinka s... 16.00h
3.6. Sviatok Svätej Trojice
10.6. Seniorátne stretnutie spevokolov (Dúbravka)

MODLITEBNÉ 24 - HODINOVÉ STRETNUTIE
Bratia a sestry, pozývame Vás na spoločné zborové modlitby 24/1.
24-hodinové modlitby - u nás v Dúbravke, 18.5 – 19.5. od 16.00 –
do 16.00h.
Tento názov znamená nepretržité modlitby 24 hodín počas dňa
v miestnosti uspôsobenej na tento účel. Tu sa po hodine striedajú
jednotlivci či skupinky. 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. Harmonogram je vyvesený na
nástenke v našom
kostole,
alebo
na
našom
webe:
www.ecavdubravka.sk
Napíšte termín, ktorý Vám vyhovuje do mailu (ecavdubravka@gmial.com), alebo osobne na
nástenke v kostole.
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