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O charaktere kresťana - pokoj
Oslovenie
Predspev: Vojdite, plesajme č. 605

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. 374
Pieseň konfirmandov:
Sláva, pozdrav, kolekta
/: Smieme kráčať vo svetle Božom, smieme
Epištola Jk 3, 13-18
kráčať vo svetle Božom :/
Predstavenie konfirmandov
Smieme kráčať, kráčať, smieme kráčať, ó,
smieme kráčať vo svetle Božom.
Pieseň č. 341 (počas 2.v. požehnanie detí)
Smieme kráčať, kráčať, smieme kráčať, ó,
Evanjelium J 14, 25-29
smieme kráčať vo svetle Božom.
Viera všeobecná kresťanská
Pieseň č. 163
/: Božiu lásku smieme prežívať, Božiu lásku
Kázeň Gal 5, 22-23
smieme prežívať :/
Modlitba, oznamy
Božiu lásku, lásku, Božiu lásku, ó,
Božiu lásku smieme prežívať.
Pieseň č. 498 - 1. a 2.v.
Božiu lásku, lásku, Božiu lásku, ó,
Antifóna č. 38
Kňaz: Pán Ježiš bol vzatý do neba. Haleluja. Božiu lásku smieme prežívať.
Zbor: A posadil sa na pravici Božej. Haleluja.
Kolekta, Áronovské požehnanie
Pieseň č. 498

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

M
Miillooddaarryy
 Bohuznáma sestra s rodinou z vďačnosti za doterajšiu pomoc prosí o ďalšie Božie vedenie a
s láskou spomína sa svoju zosnulú sestru Elenku. Venuje 25 €.
 Bohuznáma setra ďakujúc za lásku Božiu z vďačnosti venuje na náš CZ 50 €.
 S vďakou za modlitbu, prosiac o jej splnenie venuje bohuznámy darca 10 € na náš CZ.
 Bohuznámi manželia pri výročí svadby ďakujú Pán Bohu za Jeho milosť a prosia o Jeho pomoc
a požehnanie aj naďalej.
 Bohuznáma rodina ďakuje Pánu Bohu za životné jubileum 20 rokov svojho syna, ktorého sa
dožíva práve dnes. Porúča ho aj naďalej do Božej milosti. Prosí o ochranu počas jeho pobytu
v USA, kde v piatok odchádza. Venuje 30 €.

O
Ozznnaam
myy
 Na budúcu nedeľu a v pondelok sú Svätodušné sviatky. V nedeľu budú slávnostné služby
Božie s Večerou Pánovou. V pondelok budú služby Božie u nás v Dúbravke o 18.00h
 Dnešná ofera je určená na podporu „Evanjelickej pomocnej školy internátnej pre
hluchoslepé deti“ v Červenici. Keďže ide o pomoc najnúdznejším, odporúčame oferu do Vašej
štedrosti.
 Na Hodinke s... 27.5. o 16.00 privítame RNDr. Igora Túnyiho, DrSc., s témou: „Exodus vo
svetle modernej vedy“.
 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.
 Klub spoločnosti TVORBA pozýva svojich členov a sympatizantov na ďalšie stretnutie, ktoré
bude v stredu 30. mája o 17.00 hod. v Starom evanjelickom lýceu na Konventnej ul. 15.
Prednášať bude Mgr. Milena Sokolová, PhD., z Ústavu politických vied SAV. Téma
prednášky: Pelikánovstvo ako dezintegračný faktor Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku
v medzivojnovom období.Prednáška sa bude zaoberať postojom Evanjelickej cirkvi a. v. na
Slovensku k otázke tzv. pelikánovstva, t.j. misionárskeho pôsobenia amerických evanjelikov
slovenského pôvodu na území Slovenska v medzivojnovom období.
 Dňa 30.5.2012 o 20.00 hod. budú služby Božie s Večerou Pánovou v kaplnke EDS. Káže br.
farár M. Šefranko.
 Seniorátne
stretnutie spevokolov
Bratislavského
seniorátu bude v
nedeľu 10. júna o
15.00 h v Zborovom
dome v Dúbravke.
Srdečne pozývame.
 Ofera
minulú
nedeľu bola 180,48 €.
Dnes o 15.30 u nás v
Dúbravke bude
evanjelizačné
stretnutie „Maják“.
Srdečne pozývame.

PPrrooggrraam
m ttýýžžddňňaa
Nedeľa (20.5.)
10.30h Služby Božie
10.30h Detská besiedka
15.30h Maják
Utorok (22.5.)
18.30h Nácvik spevokolu

Štvrtok (24.5.)
17.30h Bibl. hodina - nebude
Piatok (25.5.)
18.00h Modlitby

Nedeľa (27.5.)
10.30h Služby Božie s VP
10.30h Detská besiedka
16,00h Hodinka s...
Pondelok (28.5.)
18,00 2. slávnosť svätodušná

ZZoossnnuullíí
† Metod Bella, 79
† Oľga Lojková, 86

† Pavel Potoček, 87
† Ing. arch. Katarína Žalmanová, 63
† Hermína Benovicsová, 90

† Matilda Maršálková, 77
† Doc. Ing. Ján Repka, CSc., 82

SSlluužžbbyy BBoožžiiee vv ddccéérroocciirrkkvvaacchh
27. máj 1. slávnosť svätodušná
Nový kostol
Veľký kostol
Malý kostol
UPC

8.30h – Šefranko 10.00h – Grešo
9.30h – Polcková
18.00h – Hlačoková
9.30h – Šefranko

28. máj 2. slávnosť svätodušná
Nový kostol
Malý kostol

18.00h – Mozola
18.00h – Hlačoková s VP

Plánované podujatia v najbližšom období:
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
9.6. Klub 6+
10.6. Seniorátne stretnutie spevokolov (Dúbravka)

18.00h – Hosť (M. Kovačka)

Cirkevný zbor ECAV Bratislava
srdečne pozýva všetkých
chlapcov a dievčatá vo veku 6-11 rokov na

denný letný tábor
1. turnus: 2. - 6. 7. 2012
Miesto: Staré lýceum (Konventná 15)
Zodpovedný vedúci: Martin Kováč (0904 159 536)
Prihlasovanie: konventna.ba@gmail.com
2. turnus: 9. - 13. 7. 2012
Miesto: Staré lýceum (Konventná 15)
Zodpovedná vedúca: Erika Hlačoková (0903 021 593)
Prihlasovanie: konventna.ba@gmail.com
3. turnus: 16. - 20. 7. 2012
Miesto: Zborový dom (Sch. Trnavského 2) Dúbravka
Zodpovedná vedúca: Janka Sečkárová (0944 121 460)
Prihlasovanie: jana870@gmail.com
4. turnus: 6. - 10. 8. 2012
Miesto: Staré lýceum (Konventná 15)
Zodpovedný vedúci: Martin Kováč (0904 159 536)
Prihlasovanie: konventna.ba@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)
Čakajú ťa športové aktivity, hry, tvorivé dielne, ale i biblické príbehy, ktoré ti majú čo
povedať. Bližšie informácie ti poskytnú vedúci jednotlivých turnusov
Prihlášku si stiahni na: www.ecavba.sk
Ponuka letných táborov Detskej misie v Častej:









30.6. – 7.7. tábor pre deti (7 – 11 rokov), cena: 95 €
7. – 14.7. tábor pre starší dorast (15 – 18 rokov), cena: 98 €
14. – 21.7. tábor pre deti s pridaním netradičných športov (8–11 rokov), cena: 98 €
21. – 28.7. tábor pre deti s pridaním anglickej konverzácie (9–12 rokov), cena: 98 €
28.7. – 4.8. tábor pre deti (7 – 11 rokov), cena: 95 €
4. – 11.8. tábor pre mladší dorast (12 – 15 rokov), cena: 95 €
Ubytovanie v rekreačnom stredisku vo viacmiestnych chatkách, strava 6-krát denne, doprava autobusom.
Prihlášky nájdete na www.detskamisia.sk (/Formy práce/Letné tábory) alebo si ich môžete vyzdvihnúť na adrese:
Detská misia, Legionárska 4, 811 07 Bratislava.

