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Boží súd ako varovanie
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: Skloňme sa pred Hospodinom a vyznajme spoločne:
Zbor: Bože milostivý, priznávam, že som sa previnil(a) myšlienkami, slovami a
skutkami. Konal(a) som, čo je zlé, a zanedbal(a), čo je dobré. Úprimne to ľutujem
a prosím, zmiluj sa nado mnou. Daj mi silu, aby som odolával(a) zlu. Nech som
hodnejší(ia) toho obrazu, na ktorý si ma stvoril. Pomáhaj mi k tomu, Otče dobrý.
Kňaz: Otec nebeský, ktorý skúma ľudské srdcia, počuje naše prosby a podľa svojho
sľubu sa zmiluje nad tými, ktorí sa úprimne kajajú. Nech sa tak stane. Amen.
Pieseň č. 368
Sláva, pozdrav, kolekta
KKáázzňňoovvýý tteexxtt:: 33M
M 2266,, 2233--2244
Epištola - Žid 10, 26-31
2233 AAkk ssaa aannii ttýým
mttoo nneeddááttee
Pieseň č. 237
ppoouuččiiťť aa ppoossttaavvííttee ssaa m
mii nnaa
Evanjelium - J 5, 25-30
ooddppoorr,, 2244 aajj jjaa ssaa vváám
m
Viera všeobecná kresťanská
ppoossttaavvíím
m nnaa ooddppoorr aa bbuuddeem
m
Pieseň spevokolu: Adoremus
vvááss sseeddeem
mnnáássoobbnnee ťťaaťť zzaa
vvaaššee hhrriieecchhyy..
Pieseň č. 690
Kázeň 3M 26, 23-24
Pieseň vokálnej skupinky: Môj Pán
Modlitby, oznamy
Pieseň č. 628 – 1.v.
Antifóna č. 53
Kňaz: Slovo Kristovo nech prebýva vo vás bohate.
Zbor: A pokoj Kristov nech sa rozhojňuje v našich srdciach.
Kolekta, Áronovské požehnanie
Pieseň č. 628 – 2. a 3.v.
Pieseň spevokolu: Toľko dôvodov

M
Miillooddaarryy
*
Bohuznámy brat ďakuje Pánu Bohu za doterajšie vedenie a prosí o pomoc
v ďalšom živote. Venuje 25 €.
*
Bohuznáma sestra s vďačnosťou, že sa dožila 60 rokov, chváli nášho Pána a prosí
o ďalšiu pomoc a milostivé vedenie pre seba aj svojich blízkych. Venuje 50 €.
*

Naša sestra pri platení cirkevného príspevku venuje 45 €.

*
Bohuznáma sestra ďakuje Hospodinu za doterajšiu milosť, požehnanie a zdravie.
Venuje pre potreby CZ v Dúbravke 100 € a pre deti v Červenici 50 €.
*
Bohuznáma sestra, ktorá učí naše deti v besiedke venuje 500 € na rekonštrukciu
detskej miestnosti. Prosí za milostivé Božie vedenie pre seba aj svojich rodičov pri
jubileu svojej mamy.
*
V stredu sme sa rozlúčili so spolubratom Ing. Karolom Droppom. S láskou na
svojho dobrého manžela spomína manželka Vierka s rodinou a venuje 100 €.
*
Ďakujeme všetkým, ktorí pravidelne každý mesiac venujú svoj desiatok prevodom
v banke alebo osobne na náš cirkevný zbor.

O
Ozznnaam
myy
*
Na budúcu nedeľu bude v rámci služieb Božích Večera Pánova. Naša
spolusestra Evka Guldanová bola v sobotu 17.11.2012 v Dolnom Kubíne slávnostne
ordinovaná do služby v cirkvi a následne bude mať svoju prvú poordinačnú kázeň
v našom cirkevnom zbore. Srdečne blahoželáme.
*
V stredu, 21. 11. 2012 o 18.00h bude zasadnutie presbyterstva.
*
V sobotu, 24. 11. 2012 od 8.00h do 20.00h budeme mať u nás v Dúbravke
modlitby 12/1. Na nástenke je papier kde sa všetci, čo sa chcú k nám pridať
v modlitbách môžu zapísať.
*
Ponúkame vám knihu nášho katechétu Martina Kováča – Štúrovci, ako ste ich
nepoznali. Táto kniha sleduje duchovný prerod Štúrovcov a ich vplyv na duchovné
prebudenie v našej cirkvi. Cena 8 €.
*
Prosíme naše ochotné sestry, ktoré by mohli pomôcť so zdobením
medovníčkov na vianočné obdarovanie aby sa prihlásili u sestry Danielky
Verčimákovej.
*
Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku na svojom zasadnutí 2. 12. 2011
prijalo uznesenie o celocirkevných oferách na rok 2012. Nedeľa 18. 11. bola určená
pre povinnú oferu pre teológov.
*
Ďakujeme študentom z internátu EDS (Janka Štefančič, David Balla, Dalibor
Hanus, Martin Turoczi, Martin Hyben, Peter Bôžik, Miroslav Kožlej, Matuš Antol, Kluka
Marek, Zuzana Fojtíková, Lenka Šuliková), ktorí nám v rámci brigády umyli okná v

našich zrekonštruovaných miestnostiach.

*
Všetkým, ktorí radi počúvajú organovú hudbu v krásnych priestoroch a na
kvalitných organoch, dávame do pozornosti koncerty a podujatia jubilejného 40.
ročníka festivalu Prehliadka mladých slovenských organistov, ktorý sa uskutoční v
dňoch 26. až 30. novembra v Bratislave. Je to celoslovenské podujatie, na ktorom
sa predstavia študenti organovej hry zo všetkých profesionálnych umeleckých škôl
Slovenska (konzervatóriá a VŠMU). Podrobný rozpis podujatí nájdete na plagátoch
vo vývesných skrinkách Cirkevného zboru a na internetovej adrese
http://www.konzervatorium.sk/departments.php?odbor=1
*
Klub spoločnosti TVORBA pozýva svojich členov a sympatizantov na ďalšie
stretnutie, ktoré bude v stredu 28. novembra 2012 o 17.00 hod. v Starom lýceu na
Konventnej ul. 15. Prednášať bude profesor ThDr. Igor Kišš. na tému: Cyril a
Metod, naši učitelia kresťanskej viery z pohľadu evanjelickej a. v. cirkvi.
*
Evanjelické lýceum, Vranovská 2, Bratislava pozýva všetkých záujemcov o
štúdium na DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ, ktorý sa uskutoční dňa 5. decembra 2012
v priestoroch školy na Vranovskej 2 od 9.30 do 13.30 hod. Bližšie informácie na
www.evlyceum.sk
Evanjelická základná škola, Palisády 57, Bratislava pozýva všetkých záujemcov o
štúdium na DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ, ktorý sa uskutoční dňa 10. decembra 2012
v priestoroch školy od 9.00 do 12.00 hod. Bližšie informácie na www.evlyceum.sk
*
Tradičný Vianočný spev pre život pre Nadáciu Výskum rakoviny s Veľkým
zborom donských kozákov bude v 3. adventnú nedeľu 16. 12. 2012 o 16.00 hod. vo
Veľkom kostole. Vstupenky za najlepšie ceny v kníhkupectvách Reformata
a Jonatán. (www.juras.sk).

PPrrooggrraam
m ttýýžžddňňaa
Nedeľa (18.11.)
10.30h Služby Božie
16.00h Manželské večery
Pondelok (19.11.)
15.30 Vyučov. konfirm. 2.roč.

Utorok (20.11.)
10.00h DD Stupava
18.30h Nácvik spevokolu
Štvrtok (22.11.)
17.30h Biblická hodina
18.30h Mládež

Piatok (23.11.)
14.30h Vyučov. konfir. 1.roč.
17.30h Modlitby
Nedeľa (25.11.)
10.30h Služby Božie s VP

SSlluužžbbyy BBoožžiiee vv ddccéérroocciirrkkvváácchh
25. november
Nový kostol
8.30h - Grešo
Veľký kostol
9.30h – Ábel
UPC
9.30h - Mozola

10.00h - Mišina
17.00h - Šefranko
Malý kostol 17.00h - Hlačoková

ZZoossnnuullíí
† Karol Droppa, 82 r.
† Zora Hlavajová, 83 r.
† Anna Košová, 90 r.
† Viera Zathurecká, 89 r.
† Anna Čerešňová, 89 r.

OTVORENÝ LIST PREDSEDNÍCTVU ECAV NA SLOVENSKU
Vážené Predsedníctvo ECAV na Slovensku,
náš CZ s nevôľou prijal informáciu o Vašom otvorenom liste, ktorý bol bez
konzultácie s nami a overenia faktov zverejnený na www.ecav.sk dňa 8. novembra
2012. Ak máte pochybnosti o správnosti procesov prebiehajúcich v CZ ECAV Bratislava,
máte kedykoľvek možnosť všetko konzultovať priamo s jeho zodpovednými orgánmi a
objektívne zistiť skutočnosti.
K tvrdeniam Predsedníctva ECAV si dovoľujeme uviesť nasledovné.
K inventarizácii majetku. V CZ BA bola vymenovaná inventarizačná komisia. Jej
členov komisie tvorili zástupcovia za matkocirkev a po 3 zástupcovia každej z
dcérocirkvi. Fyzicky prešli všetky budovy, pozemky a kotolne. V archíve si prešli všetky
listy vlastníctva a skontrolovali súhrnné výstupy v evidencii majetku, vykonali účtovnú
a fyzickú kontrolu hodnoty majetku.
Zborové presbyterstvo 13. 6. 2012 prijalo uznesenie, že berie na vedomie závery
inventarizácie majetku, záväzkov, pohľadávok a vlastného imania CZ vykonanej k 31.
12. 2011 a schvaľuje zoznam hmotného majetku CZ k 31. 12. 2011, ktorý tvorí súčasť
inventarizačného protokolu. Záver inventarizácie zobral na vedomie aj zborový konvent
CZ BA 16. 9. 2012.
Všetky potenciálne CZ-ry budú právnymi nástupcami zaniknutého CZ, takže
právne zostáva vlastníkom majetku stále ten istý subjekt.
Dovoľujeme si Vás požiadať o umožnenie zabezpečiť pokoj v našom CZ, ktorý sme
čiastočne dosiahli jeho interným rozdelením a veríme že definitívne dosiahneme jeho
rozdelením na tri samostatné CZ-ry. Verte nám, že cesta, ktorú sme nastúpili je
náročná, ale podľa slobodného rozhodnutia Bratislavského CZ jediná správna.
Očakávame skôr pomoc a pochopenie od vyšších orgánov cirkvi, než spochybňovanie
na verejnosti.
V Bratislave, dňa 9. novembra 2012
Mgr. Martin Šefranko, v. r.
predsedajúci zborový farár CZ ECAV na Slovensku Bratislava
Ing. Stanislav Gajdoš, v. r.
zborový dozorca CZ ECAV na Slovensku Bratislava
Ing. Martin Kováč, v. r.
riaditeľ Hospodárskej správy CZ ECAV na Slovensku Bratislava
(krátené; celá verzia listu je dostupná na internetovej stránke cirkevného zboru
www.ecavba.sk)

