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Je viera v Boha poisťovňou šťastia?
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. 387
Sláva, pozdrav, kolekta
Epištola Sk 16, 25-34
Pieseň č. 237 (počas piesne požehnanie detí)
Evanjelium Mt 14, 22-33
Pieseň č. 203
Kázeň Mt 8, 23-27
Modlitba, oznamy
Pieseň č. 498 - 1. a 2.v.
Antifóna č. 85
Kňaz: Blahoslavený je národ, ktorému je Bohom Hospodin.
Zbor: Ľud, ktorý si On vyvolil za vlastníctvo.

Kolekta, Áronovské požehnanie
Pieseň č. 498

KKáázzňňoovvýý tteexxtt:: Mt 8, 23-27
23 Keď vstúpil na loď, nasledovali Ho učeníci. 24 A hľa, veľká búrka strhla sa na mori,
takže vlny prikrývali loď, a On spal. 25 I pristúpili, zobudili Ho a povedali: Zachráň nás,
Pane, hynieme! 26 Odpovedal im: Čo sa strachujete, ľudia malej viery! Nato vstal,
pohrozil vetrom a moru i nastalo veľké utíšenie. 27 A ľudia sa divili a hovorili: Aký je to
človek, že Ho aj vetry aj more poslúchajú?
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Pri príležitosti nedožitých 81 rokov a pri 8. výročí úmrtia manžela Cyrila Chorváta
si na neho s láskou spomína manželka, deti a ostatná rodina. Prosia Pána Boha o ďalšie
vedenie, ochranu a požehnanie pre celú rodinu. S vďakou voči Pánu Bohu venujú pre
potreby CZ 40 €.
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Nedeľa (16.6.)
10.30h Služby Božie
10.30h Detská besiedka
Utorok (18.6.)
10.00h Služby Božie
DD Stupava
18.30h Nácvik spevokolu

Streda (19.6.)
18.00h Zasadnutie presbyterstva
Štvrtok (20.6.)
17.30h Biblická hodina
18.30h Mládež

Piatok (21.6.)
14.30h Vyuč. konfirm. 1. roč.
17.30h Modlitby
Nedeľa (23.6.) ZBOROVÝ DEŇ
10.30h Služby Božie
10.30h Detská besiedka
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Po skončení služieb Božích budú spoločné modlitby. Pozývame všetkých vás, ktorí sa
chcete modliť za svojich blízkych aj všetkých, ktorých nosíte v srdci.
V stredu 19.6.2013 o 18.00h bude zasadnutie presbyterstva. Prosíme o účasť.
V nedeľu, 23.6.2013 chystáme ZBOROVÝ DEŇ u nás v Dúbravke. Začne službami Božími
o 10.30h a pokračovať bude spoločným obedom, programom pre naše deti, rodiny,
starších aj mladších ale aj pre tých, ktorých pozvete ako hostí. Tešíme sa na vás. Pri
východe z kostola sa môžete zapisovať na spoločný obed.
Všetkých, ktorí medzi nás chodíte aj tých, ktorí by sa chceli prísť pozrieť prvýkrát srdečne
pozývame na posledný Klub 6+ v tomto školskom roku. Stretneme sa 22.6.2013 o 9.30 na
grilovačke v zborovom dome v Dúbravke. Tešíme sa na spoločné hry a rozhovory.
Pozývame Vás na Večer v Novom kostole 23. 6. o 18.00 hod. Venovaný bude Doc. ThDr.
Jánovi Grešovi – váženému a dlhoročnému farárovi bratislavského ev. cirkevného zboru,
pri jeho nedožitých 80. narodeninách. Program: Príhovor brata seniora Borisa Mišinu,
vystúpenie spevokolu CZ ECAV BA Legionárska, svedectvá o tom, ako Pán Boh pri nás
konal/oslovoval nás cez brata farára Greša. Ste srdečne vítaní!
Milí bratia, milé sestry v Pánovi, srdečne vás pozdravujeme zo Strediska evanjelickej diakonie na
Partizánskej ulici, kde sa s láskou a nadšením staráme o klientov seniorov. Obraciame sa na vás
s prosbou o praktickú pomoc. Plánujeme zorganizovať druhú brigádu, budúcu sobotu(22.6.2013).
Potrebujeme navŕtať garniže a skladať nábytok (Ikea), ktorý budeme následne roznášať do izieb.
Radi by sme začali hneď zrána, o 8.30. Srdečne vás pozývame priložiť ruku k tomuto Božiemu
dielu služby seniorom. Pre bližšie informácie nás môžete kontaktovať na čísle: 0907 295 028 (S.
Fáberová). Tešíme sa na vás a ďakujeme.

