BULLETIN

Vstúpenie Krista Pána na nebo
17. 5. 2012

Evanjelický a. v. cirkevný zbor Bratislava - DÚBRAVKA
tel.: 02/6446 3354 | 0915 872 248 | e-mail: fara@ecavdubravka.sk
www.ecavdubravka.sk | Číslo účtu: 2926868064/1100

Vstúpenie
Oslovenie
Predspev: Ó Ježiši, Tvoje vstúpenie 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!

Pieseň č. 157
Sláva, pozdrav, kolekta, Žalm 47
Pieseň č. 159
Kázeň
Modlitba, oznamy
Pieseň č. 435 - 1. a 2.v.
Antifóna č. 40
Kňaz: Boh povýšil svojho Syna a dal Mu meno nad každé meno.
Zbor: Aby sa v Ježišovom mene skláňalo každé koleno.
Kolekta, Áronovské požehnanie
Pieseň č. 435

KKáázzňňoovvýý tteexxtt:: Sk 1, 4-11
4Keď boli spolu, prikázal im, aby neodchádzali z Jeruzalema, ale aby očakávali zasľúbenie
Otcovo - o ktorom (tak im riekol) počuli ste odo mňa, 5(totiž) že Ján krstil vodou, ale vy o
niekoľko dní budete pokrstení Duchom Svätým. 6A oni, tam zídení, spýtali sa Ho: Pane,
či v tomto čase obnovíš kráľovstvo pre Izrael? 7Odpovedal im: Nie je vašou vecou poznať
časy a príhodné chvíle, ktoré Otec určil svojou mocou, 8ale prijmite moc Ducha Svätého,
ktorý zostúpi na vás, a budete mi svedkami aj v Jeruzaleme, aj po celom Judsku, aj v
Samárii a až do posledných končín zeme. 9Len čo to povedal, vzniesol sa im pred očami
do výšin a oblak vzal im Ho spred očí. 10A ako tak uprene hľadeli do neba, keď
odchádzal, ajhľa, dvaja mužovia v bielom rúchu postavili sa vedľa nich 11hovoriac:
Mužovia galilejskí, čo stojíte a hľadíte do neba? Tento Ježiš, ktorý vám bol vzatý do neba,
príde zase tak, ako ste Ho videli odchádzať do neba.
Plánované podujatia v najbližšom období:
18.5. Modlitby 24/1 (Dúbravka) o 16.00h
20.5. Maják (Dúbravka) o 15.30h
27.5. - 28.5. Svätodušné sviatky
27.5. Hodinka s... o 16.00h
3.6. Sviatok Svätej Trojice
10.6. Seniorátne stretnutie spevokolov (Dúbravka)
17.6. Maják

O
Ozznnaam
myy
 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.
 Dňa 30.5.2012 o 20.00 hod. budú služby Božie s Večerou Pánovou v kaplnke EDS. Káže br.
farár M. Šefranko.
 V nedeľu
20.5.2012 o 15.30
u nás v Dúbravke
bude evanjelizačné
stretnutie „Maják“.

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.

