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Svätá Trojica – tajomstvo Božieho bytia
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. 368
Sláva, pozdrav, kolekta
Žalm 145
Pieseň č. 281 (počas piesne požehnanie detí)
Kázeň R 11, 33-36
Modlitba, oznamy
Spoločná pieseň – Otče Ťa chválim
1. Otče, Ťa chválim a vzývam Tvoje meno, slávny si môj Boh, Ty si môj Pán.
Slávny si môj Boh, slávny si môj Boh, slávny si môj Boh Ty si môj Kráľ.
2. Ježiš, Ťa chválim a vzývam Tvoje meno, slávny si môj Boh, Ty si môj Pán.
Slávny si môj Boh, slávny si môj Boh, slávny si môj Boh Ty si môj Kráľ.
3. Duchu, Ťa chválim a vzývam Tvoje meno, slávny si môj Boh, Ty si môj Pán.
Slávny si môj Boh, slávny si môj Boh, slávny si môj Boh Ty si môj Kráľ.
Večera Pánova
Pieseň č. 184 - 1.v.
Antifóna č. 47
Kňaz: Svätý, svätý, svätý je Pán vševládny. Haleluja.
Zbor: Plné sú nebesá i zem slávy Jeho. Haleluja.
Kolekta
Áronovské požehnanie
Pieseň č. 184

KKáázzňňoovvýý tteexxtt:: RR 1111,, 3333--3366
33 Ó, hlbokosť bohatstva, múdrosti a známosti Božej! Aké nevyspytateľné sú Jeho súdy
a nepochopiteľné cesty Jeho. 34 Veď kto poznal myseľ Pánovu, alebo kto Mu bol
radcom? 35 Alebo kto prv dal Jemu, aby mu bolo treba odplatiť? 36 Lebo z Neho, skrze
Neho a pre Neho je všetko. Jemu sláva naveky. Amen.

M
Miillooddaarryy::
* Pri krste Melánie Sýkorovej venujú starí rodičia Petruškovci 50 € a prastarí rodičia
Delingovci a Petruškovci 50€.
* Bohuznáma rodina si s láskou a úctou spomína na svojho manžela, otca, starého otca
pri jeho nedožitých 70. narodeninách. Pri príležitosti 68. narodenín manželky, 2 rokov
Tea a 10 rokov Viktorka ďakujú Pánu Bohu za zdravie, lásku a prosia o milosť,
požehnanie a vedenie celej rodiny do ďalších rokov. Venujú na náš CZ 50 €.

PPrrooggrraam
m ttýýžžddňňaa
Nedeľa (26.5.)
10.30h Služby Božie s VP
10.30h Detská besiedka
Utorok (28.5.)
10.00h Služby Božie
DD Stupava
18.30h Nácvik spevokolu

Streda (29.5.)
15.30h Služby Božie
DD Pri kríži
Štvrtok (30.5.)
17.30h Biblická hodina
18.30h Mládež

Piatok (31.5.)
17.30h Modlitby
Nedeľa (2.6.)
10.30h Služby Božie
10.30h Detská besiedka

O
Ozznnaam
myy
 V nedeľu, 23.6.2013 chystáme ZBOROVÝ DEŇ u nás v Dúbravke. Začne službami
Božími o 10.30h a pokračovať bude spoločným obedom, programom pre naše deti,
rodiny, starších aj mladších ale aj pre tých, ktorých pozvete ako hostí. Tešíme sa na
vás.
 Sestra kantorka venuje oferu pre kantora na náš spevokol. Dnešná ofera patrí sestre
kostolníčke.
 Stretnutie SEŽ veľkej Bratislavy sa bude konať dňa 2.6.2013 o 15.00h v kostole ECAV v Rači.
Na tému: "Bohatstvo a láska" bude prednášať brat farár D. Kováčik.
 Pozývame Vás na Večer v Novom ev. kostole na Legionárskej ul. v Bratislave, ktorý sa
uskutoční v nedeľu 2. júna 2013 o 18.00 hod. Venovaný bude Fedorovi Ruppeldtovi - ev.
biskupovi, literátovi, ekumenikovi - výraznej a všestrannej osobnosti ev. cirkvi v 20.
storočí. Prednáškou o ňom poslúži brat Doc. Miloš Kovačka z Martina. Úvodné slovo: Marián
Kaňuch, ev. farár zo Žiliny - niekdajšieho Ruppeldtovho pôsobiska. Vystúpi aj spevokol
domáceho cirkevného zboru. Po skončení podujatia bude k dispozícii kniha o živote a diele
F. Ruppeldta: "Ale z milosti Božej som, čo som". Ste srdečne vítaní!
 Klub spoločnosti TVORBA pozýva na ďalšie stretnutie, ktoré bude v stredu 29. mája 2013 o
17.00 hod. v Starom evanjelickom lýceu na Konventnej ul. 15. Prednášať bude Ing. Stanislav
Tichý, téma prednášky: “Hudobné stvárnenie žalmov v premenách časov”.

