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Oslovenie

Na úteku

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!
Pieseň č. 391
Sláva, pozdrav, kolekta
Evanjelium - Mt 4, 12-19
Viera všeobecná kresťanská
Pieseň č. 690 (požehnanie detí)
Kázeň - Jonáš 1, 1-3
Pieseň č. 300 – 1. v.
Večera Pánova - str. XXXIII Hore srdcia naše
Modlitba, Oznamy
Áronovské požehnanie
Pieseň č. 300 – 6. v.

Kázňový text: Jonáš 1, 1-3

1 Slovo Hospodinovo zaznelo Jonášovi, synovi
Amitajovmu, takto: 2 Vstaň, choď do veľkého mesta
Ninive a káž proti nemu, lebo ich nešľachetnosť vystúpila
predo mňa. 3 Nato Jonáš vstal, aby ušiel spred Hospodina
do Taršíša.

O
OZZN
NA
AM
MYY::
*

Na budúcu nedeľu bude 1. adventná nedeľa.

*

Aj dnes večer o 18,00h vás pozývame na spoločné čítanie Biblie.

*
Každú nedeľu pred službami Božími alebo v týždni počas úradných
hodín je možnosť zaplatiť si cirkevný príspevok za rok 2014.
*
U sestry kostolníčky Dášky si môžete zakúpiť Tesnú bránu – 3,30€
a stolový kalendár – 2,60 €.
*

7.12.2014 o 15,00h bude u nás v Dúbravke stretnutie žien BAS.

*
Riaditeľka Ev. lýcea pozýva na Deň otvorených dverí na Evanjelickom lýceu.
Uskutoční sa v stredu 3.12.2014 od 9.00 v budove školy na Vranovskej 2 v Bratislave.
Škola ponúka bilingválne slovensko-anglické vzdelávanie v 5-ročnej forme štúdia. Na
5-ročnú formu štúdia sa môžu prihlásiť žiaci 8. a 9. ročníka základnej školy a kvarty
osemročného gymnázia. Zároveň máme v pláne otvoriť od školského roka 2015/2016
aj 4 – ročnú formu štúdia s rozšíreným vyučovaním nemeckého jazyka. Prihlásiť sa
môžu iba žiaci 9. ročníka alebo kvarty. Podrobnejšie informácie o živote školy môžu
uchádzači o štúdium, ako aj ich zákonní zástupcovia získať od pedagogických
zamestnancov školy práve počas tohto dňa otvorených dverí. Pre informovanie
verejnosti o živote školy slúži webová stránka www.evlyceum.sk. Prípadné otázky je
možné klásť na telefónom čísle 02/6383 8488 alebo 0911 956 170.

*

Ofera minulú nedeľu bola 150 €.

M
MIILLO
OD
DA
AR
RYY::
* Bohuznáma sestra pri platení cirkevného príspevku z vďačnosti za Božiu
milosť venuje 30 € na náš CZ.
* Vo štvrtok 13. 11. 2014 sme sa rozlúčili
s našou sestrou Milinkou Vlnovou. Odišla do
večnosti vo veku 75 rokov. S láskou na ňu
všetci spomíname, ale zvlášť dcéra s rodinou
a venuje 500 € na náš CZ.

ZZoossnnuullíí::
CZ Konventná - † Mária Rosová, 95 r.

† Ján Materák, 102 r.

Pravidelné stretnutia v našom CZ:
Pondelok – 24. 11. 2014
Utorok – 25. 11. 2014

Streda – 26. 11. 2014

Štvrtok – 27. 11. 2014

Piatok – 28. 11. 2014

Nedeľa – 30. 11. 2014

14,15h Vyučovanie konfirmandov – 2. ročník
(Vzdelávanie ku kresťanskej dospelosti. Ročník navštevujú mladí
narodení v roku 2002, 2001 a starší)
10,30h Služby Božie DD - Stupava
(Služby Božie pre sestry a bratov, ktorí bývajú v Domove dôchodcov)
18,30h Nácvik spevokolu – zborová sieň
(pozývame medzi nás všetkých, ktorí radi spievajú, nácvik spevokolu trvá
hodinu a máte možnosť stráviť čas v spoločenstve milej duchovnej
rodiny)
14,30h Vyučovanie konfirmandov – 1. ročník
(Vzdelávanie ku kresťanskej dospelosti. Ročník navštevujú mladí
narodení v roku 2003, 2002 a starší)
15,30h Služby Božie DD - Pri kríži
(Služby Božie pre sestry a bratov, ktorí bývajú v Domove dôchodcov)
18,00h Biblická hodina – zborová sieň
Preberáme list Efezským. Téma – Nové vzťahy
(štúdium Biblie, pre všetkých, ktorí túžia po hlbšom poznaní Božieho
slova)
9,00h Služby Božie DD - EDS Partizánska
(Služby Božie pre sestry a bratov, ktorí bývajú v Domove dôchodcov)
18,30h Od-mlad – zborová sieň
(stretnutie nielen mladých ľudí, ale rôznej vekovej kategórie, pre
všetkých, ktorí chcú tráviť čas v spoločenstve a v Božej blízkosti, na
chválach, pri Božom slove a na modlitbách)
15,00h Dorast – zborová sieň
(stretnutie mladých od konfirmačného veku až do 20 rokov, pri
spoločných hrách, výklade Božieho slova a pri piesňach doprevádzaných
našou hud. skupinou)
18,00h Modlitby – kancelária br. farára
(spoločný čas pri modlitbách za náš cirk. zbor ale aj za všetkých, ktorí
modlitby potrebujú, príďte sa spoločne modliť za svoje rodiny aj všetko
čo máte na srdci do našej skupinky)
10,30h Služby Božie – kostol
(káže domáci brat farár Ján Hroboň)
10,30h Besiedka – detská miestnosť
(svoje deti, vnúčatá môžete priviesť na besiedku, ktorá je počas služieb
Božích v priestoroch nášho kostola. Je rozdelená do dvoch skupín predškolskej a školskej.)
18,00h Spoločné čítanie Písma svätého – zborová sieň

Našu mládež pozývame na stretnutie, pre viac informácii píšte na mail
dorast.dubravka@gmail.com.

Ú
Úrraaddnnéé hhooddiinnyy ffaarrsskkééhhoo úúrraadduu::

Pondelok:
12,00 hod. 15,30 hod.
Utorok:
12,00 hod. 18,30 hod.
Streda:
10,00 hod. 18,00 hod.
Štvrtok:
Nestránkový deň
Piatok:
10,00 hod. 15,30 hod.
mimo úradných hodín je možné dohodnúť si stretnutie telefonicky: 0915 87 22 48

