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Počuť, vidieť a dotknúť sa Boha
Oslovenie
Predspev: Ó Ježiši, Tvoje vzkriesenie 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. 237
Sláva, pozdrav, kolekta, Evanjelium J 15, 1-10
Pieseň č. 144 (počas 2.v. požehnanie detí)
Kázeň
Modlitba, oznamy
Pieseň: Hospodin je môj Pastier
Večera Pánova
Antifóna č. 33
Kňaz: Toto je deň, ktorý učinil Hospodin. Haleluja.
Zbor: Jasajme a radujme sa v ňom. Haleluja.
Kolekta, Áronovské požehnanie
Pieseň č. 606

KKáázzňňoovvýý tteexxtt:: 1J 1, 1-4
1Čo bolo od počiatku, čo sme počuli, čo sme videli na vlastné oči, na čo sme pozerali a
čoho sa nám dotýkali ruky, (o tom svedčíme, totiž) o Slove života. 2A ten život sa zjavil,
my sme (Ho) videli, svedčíme (o Ňom) a zvestujeme vám večný život, ktorý bol u Otca a
zjavil sa nám. 3Čo sme (teda) videli a počuli, zvestujeme aj vám, aby ste aj vy mali
spoločenstvo s nami. Naše spoločenstvo aby bolo s Otcom a s Jeho Synom Ježišom
Kristom. 4Toto vám píšeme, aby naša radosť bola úplná.

O
Ozznnaam
myy
Milí bratia a sestry, predpokladáme, že aj niektorým z Vás sa dostalo do rúk posledné číslo
časopisu Protestantská Bratislava. Tento časopis opakovane dlhodobo uverejňuje polopravdy
a nepravdy o našom zbore a útočí na jeho predstaviteľov. Odsudzujeme takéto konanie
a chceme Vás upozorniť, že Protestantská Bratislava nie je časopisom nášho zboru a jeho
autori, z ktorých niektorí ani nie sú členmi bratislavského cirkevného zboru, konajú svojvoľne,
so zámerom poškodiť jednotlivcov i celý zbor.
Stretnutie Klubu spoločnosti TVORBA bude v stredu 25. apríla 2012 o 17.00 hod. v Starom
evanjelickom lýceu na Konventnej ul. 15. Prednášať bude doc. Ing. Ľubomír Hyánek, CSc.
Téma prednášky: Milan Rastislav Štefánik v denníku Ferdinanda Píseckého.
V nedeľu 29.4.2012 o 15,00 h vás srdečne pozývame do Malého kostola na STOPKU. Témou
tejto STOPKY bude „Čo je naozaj dôležité?“. Kázňou Božieho slova nám poslúži sestra farárka
Erika Hlačoková.
V utorok 1. mája o 17.00 hod. bude v evanjelickom kostole v Petržalke spomienkový koncert
Príď, Duchu Svätý z cyklu Duchovné impresie slovenských skladateľov z prelomu tisícročí pri
príležitosti 100. výročia narodenia Jozefa Juráša (*1. 5. 1912). V programe z diel slovenských
autorov (D. Martinček, V. Kubička, J. Hatrík, I. Bázlik) účinkujú naši poprední umelci. Vstup
voľný. (www.juras.sk)
Ofera minulú nedeľu: 144,66 €

Dnes poobede o 15,30h bude u nás v Dúbravke evanjelizačné stretnutie „Maják“.

PPrrooggrraam
m ttýýžžddňňaa
Nedeľa (22.4.)
10,30h Služby Božie s VP
10,30h Detská besiedka
15,30h Maják
Utorok (24.4.)
18,30h Nácvik spevokolu
Štvrtok (26.4.)
17,30h Biblická hodina – J 16 kap.
18,30h Mládež
Piatok (27.4.)
17,30h Modlitby
Nedeľa (29.4.)
10,30h Služby Božie
10,30h Detská besiedka
17,00h Hodinka s...

M
Miillooddaarryy
Ing. Arch. Ivan Múranica pri príležitosti svojich 65. narodenín venuje na náš CZ 50 €.
Sestra Andrea ďakuje Pánu Bohu za Jeho pomoc pri operácii a pri svojom jubileu prosí
o Jeho žehnanie a sprevádzanie aj naďalej. Myslí na svojich blízkych v ich nemoci.
Venuje 15 € na náš CZ.

SSlluužžbbyy BBoožžiiee vv ddccéérroocciirrkkvvaacchh
29. apríl
Nový kostol
Veľký kostol
Malý kostol
UPC

8.30h - Synak, 10.00h – Synak, 18.00h - Vontorčíková
9.30h - Hlačoková
18.00h - Polcková
9.30h - Mozola

ZZoossnnuullíí
† Anna Krčméryová, 90 r.
† Emma Majnholdová, 88 r.
† Ivan Furek, 28 r.
† Irena Pašková, 88 r.

† Oľga Jamrichová, 86 r.
† Ján Tisovský, 91 r.
† Katarína Červeňová, 91 r.

Úradné hodiny na farskom úrade v Dúbravke
Pondelok:
9,00h – 14,30h
Utorok:
9,00h – 18,30h
Streda:
Nestránkový deň (vyučovanie náboženstva, služby Božie v DD)
Štvrtok:
13,30h – 18,30h
Piatok:
9,00h – 14,30h

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)
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.

