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O charaktere kresťana – dobrotivosť
Oslovenie
Predspev: Najsvätejší,
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:
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. 215
Sláva, pozdrav, kolekta, Epištola - Gal 6, 1-10
Pieseň č. 494 (počas 2.v. požehnanie deti)
Evanjelium - Mt 7, 15 – 23 Viera všeobecná kresťanská
Pieseň č. 444
Kázeň G 5, 22-23
Modlitba, oznamy
Pieseň č. 606 - 1.v.
Antifóna č. 60
Kňaz: Slúžte Hospodinu v bázni a veseľte sa v Ňom.
Zbor: Blahoslavení, čo sa k Nemu utiekajú.
Kolekta, Áronovské požehnanie
Pieseň č. 606

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 ďakuje Pánu Bohu za všetko dobrodenie, ktoré od Neho prijala a prosí
o požehnanie a vedenie v nasledujúcich rokoch. Venuje na DC Dúbravka 50 €.
*
Bohuznáma sestra venuje milodar 476,28 € pre deti v Červenici.
*
Bohuznámy darca z vďačnosti za Božie vedenie a s prosbou o Jeho pomoc a ochranu
venuje 50 € na náš cirkevný zbor, 50 € na misiu a 100 € pre deti v Červenici.
*
Vo štvrtok 12.7. sme sa rozlúčili so spolusestrou Kornéliou Lavrincovou. Zomrela vo veku
85 rokov. S láskou spomína najbližšia rodina z Bratislavy a Vrútok. Venujú na DC Dúbravka 55 €.
*
Bohuznáma sestra s láskou spomína na svojho dobrého manžela, ktorý by sa v týchto
dňoch dožil 84 rokov. Ďakuje Pánu Bohu za pekné spoločné roky života a prosí o Jeho potešenie
a požehnanie. Tiež spomína na svojich v Pánu zosnulých rodičov a súrodencov a venuje 30 €.
*
Bohuznáma sestra s láskou spomína na svojho manžela JUDr. Gustáva Thurzu a jeho brata
Samuela (dvojča) pri výročí ich nedožitých 90-tich narodenín. Ďakuje spolu s rodinou za Božiu
pomoc a ochranu, prosí o Jeho požehnanie do ďalšieho života. Venuje na DC Dúbravka 50 €.

PPrrooggrraam
m ttýýžžddňňaa
Nedeľa (15.7.)
10.30h Služby Božie

Piatok (20.7.)
17.30h Modlitby

Nedeľa (22.7.)
10.30h Služby Božie s VP

† Alžbeta Talová, 102 r.

† Kornélia Lavrincová, 85 r.

ZZoossnnuullíí
† Božena Špirková, 83 r.

SSlluužžbbyy BBoožžiiee vv ddccéérroocciirrkkvváácchh
22. júl
Nový kostol 8.30h – Grešo
Veľký kostol 10.00h – Hlačoková

18.00h – Mišina
Malý kostol 18.00h – Kolesárová

O
Ozznnaam
myy
*

Na budúcu nedeľu bude v rámci služieb Božích Večera Pánova.

*
Celkové výsledky volieb Predsedníctva ECAV na Slovensku
Vo voľbách v cirkevných zboroch ECAV na Slovensku boli zvolení:
za generálneho biskupa ECAV Miloš Klátik (získal 14 910 platných hlasov, čo je 68,48%),
za generálneho dozorcu ECAV Imrich Lukáč (získal 11 995 platných hlasov, čo je 55,04%).
Kandidát na úrad generálneho biskupa Boris Mišina získal 6 482 platných hlasov, čo je 29,77%).
Kandidát na úrad generálneho dozorcu Ján Brozman získal 9 443 platných hlasov, čo je
43,33 %). Nech Hospodin svojím Duchom vedie našu cirkev.
*
Už od pondelka: 3. turnus: 16.-20.7.2012. Miesto: Zborový dom v Dúbravke (Schn.
Trnavského 2/A). Zodpovedná vedúca: Janka Sečkárová – 0944 121 460. Prihlasovanie:
jana870@gmail.com Čas: 7.30 - 16.00 (každý deň) , Poplatok: 20 € (v cene je zahrnutý obed na
každý deň, vstupenka do múzea, pitný režim, materiál). Viac info: www.ecavba.sk
*

Ofera minulú nedeľu bola 74,43 €.

*

Na misiu Slava Straku bola ofera 18,30 €.

KKoonnttaakkttyy::
* Kancelária dcérocirkev Dúbravka: 02/ 6446 3354 (viac v hlavičke bulletinu)
* Kancelária dcérocirkev Legionárska: 02/ 5557 1195
* Kancelária dcérocirkev Konventná: 02/ 5441 3031

