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Duch Svätý ako prúd živej vody
Báseň
Pieseň spevokolu – Príď do srdca
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!
Pieseň č. 165
Sláva, pozdrav, kolekta, Žalm 104
KKáázzňňoovvýý tteexxtt::
Pieseň č. 175 (počas 2.v. požehnanie detí)
Kázeň J 7, 37 - 39a
37 V posledný veľký deň
Pieseň - Otče Ťa chválim
slávností stál Ježiš a volal:
Modlitba, Oznamy
Ak niekto žízni, nech príde
Pieseň spevokolu – Pred Tebou kľakáme
ku mne a napije sa. 38 Ako
Večera Pánova
Písmo hovorí: Rieky živej
Antifóna č. 43
vody potečú z vnútra toho,
Kňaz: Duch je, ktorý obživuje. Haleluja.
kto verí vo mňa. 39 A to
Zbor: Slová Kristove sú Duch a život. Haleluja.
povedal o Duchu, ktorého
Kolekta, Áronovské požehnanie
mali prijať tí, čo uverili v
Pieseň - Otče Ťa chválim

Neho.

J 7, 37-39a

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 Pán.
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 Pán.
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 Pán.

Milodary
 Minulú sobotu vstúpili do manželstva Eduard Pavelka a Júlia rod. Valentíková.
Mladomanželia s rodinami venujú na náš CZ 50 €.
 Bohuznáma sestra venuje na Hospic v Petržalke 20 €.
 Na stretnutie spevokolov, ktoré budú 10.6. u nás v Dúbravke sme dostali od darcov 75 €.
 V ofere bol vložený milodar 50 €.

Oznamy














Zajtra je 2. slávnosť svätodušná. Služby Božie budú u nás v Dúbravke o 18.00h.
Dnes, 27. mája o 16.00 hod. bude v Zborovom dome v Dúbravke Hodinka s RNDr. Igorom
Túnyim, DrSc. , ktorý bude hovoriť na tému: Exodus vo svetle modernej vedy.
O láske sa veľa hovorí, píše, často ju rozoberáme z rozličných hľadísk, a tak aj na našej
májovej STOPKE chceme o nej hovoriť. S bratom Petrom Mozoľom sa zamyslíme nad
témou: „Keď miluješ, vždy je čo riešiť“. Pozývame Vás v nedeľu 27. mája o 15.00 hod. do
Malého kostola. Príďte, prežijeme požehnaný čas.
Pozývame Vás na Večer v Novom kostole, dnes o 18.00 hod. Večer bude venovaný
spomienke na významnú evanjelickú osobnosť farára - mučeníka Jozefa Bučku. Biblické
zamyslenie: M. Šefranko. Prednáša doc. Miloš Kovačka. Príhovor: Jela Bučková. Spieva zbor
Cantus.
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.
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.
Predsedníctvo Cirkevného zboru ECAV Bratislava zvoláva zborový konvent na voľbu členov
Predsedníctva ECAV na Slovensku na deň 10. júna 2012. Tento celozborový volebný
konvent sa uskutoční súčasne v troch dcérocirkvách na doobedňajších službách Božích.
Kandidačná listina pre voľbu generálneho biskupa ECAV na Slovensku (kandidáti sú
zoradení podľa abecedy):
1. PhDr. Mgr. Miloš Klátik, PhD.
2. Mgr. Boris Mišina
Kandidačná listina pre voľbu generálneho dozorcu ECAV na Slovensku (kandidáti sú
zoradení podľa abecedy):
1. Ing. Ján Brozman
2. Doc. MUDr. Imrich Lukáč, CSc.
Pozývame naše sestry na stretnutie SEŽ, ktoré sa bude konať dňa 3.6.2012 o 15.00 hod. v
kostole ECAV v Rači. Na tému "Tolerancia v rôznorodosti" bude prednášať brat
farár Dušan Kováčik.
Seniorátne stretnutie spevokolov Bratislavského seniorátu bude v nedeľu 10. júna o 16.00
hod. v Zborovom dome v Dúbravke. Srdečne pozývame. Prosíme naše sestry, aby nám
pomohli s občerstvením. Viac informácií u Danielky Verčimákovej.

PPrrooggrraam
m ttýýžžddňňaa
Nedeľa (27.5.)
10.30h Služby Božie
10.30h Detská besiedka
Pondelok (28.5.)
18.00h Služby Božie
Utorok (29.5.)
18.30h Nácvik spevokolu

Streda (30.5.)
14.15h Služby Božie DD Stupava
15.30h Služby Božie DD Pri Kríži
Štvrtok (31.5.)
17.30h Biblická hodina J 19
Piatok (1.6.)
17.30h Modlitby

Nedeľa (3.6.)
10.30h Služby Božie
10.30h Detská besiedka

ZZoossnnuullíí
† Ing. Ján Rajniak 67 r.
† Ondrej Antal, 75 r.
† Radoslav Švorčík, 44 r.

† Jozef Ďuriška, 60 r.
† Alžbeta Jelínková, 79 r.

SSlluužžbbyy BBoožžiiee vv ddccéérroocciirrkkvvaacchh
28. máj
Nový kostol
Malý kostol

18.00h – Mozola
18.00h – Krišťáková

3. jún
Nový kostol
Veľký kostol
Malý kostol
UPC

8.30h – Vontorčíková
9.30h – Hlačoková
18.00h – Polcková
9.30h – Balko

10.00h – Šefranko

18.00h – Grešo

Detské denné tábory Cirkevného zboru ECAV Bratislava
 1. turnus: 2.-6.7.2012, 2. turnus: 9.-13.7.2012, 4. turnus: 6.-10.8.2012
Miesto: Staré lýceum (Konventná 15).
Zodpovední vedúci: Martin Kováč – 0904 159 536 (1. a 4. turnus), Erika Hlačoková – 0903 021 593 (2.
turnus). Prihlasovanie: konventna.ba@gmail.com
 3. turnus: 16.-20.7.2012 Miesto: Zborový dom v Dúbravke (Schn. Trnavského 2) Zodpovedná vedúca: Janka
Sečkárová – 0944 121 460. Prihlasovanie: jana870@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). Viac info: www.ecavba.sk
Tábor mladšieho dorastu
 Miesto: stredisko „Planinka“, Dechtice. Ubytovanie: viacposteľové chatky, strava: 5x denne, termín: 22.7.29.7.2012, cena: 86 €. Prihlášky posielajte na adresu: konventna.ba@gmail.com Viac info: 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.

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV na Slovensku k Slávnosti zoslania Ducha Svätého 2012
Bratia a sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi!
Sviatky zoslania Ducha Svätého na apoštolov majú v cirkevnom roku svoje pevné a veľmi dôležité miesto.
Deň zoslania Ducha Svätého na apoštolov sa stal dňom vzniku Pánovej cirkvi. A to určite patrí medzi
najvýznamnejšie udalosti histórie ľudstva.
Svätodušné sviatky však nie sú len spomienkovými slávnosťami na udalosť, ktorá sa stala takmer pred
dvoma tisícročiami. Dielo Ducha Svätého nie je a nikdy nebude len historickou minulosťou. Naopak, Boh Duch
Svätý mocne koná v každej dobe, každý deň. Jeho dielo je stále aktuálne a mocné!
Dnes je na svete okolo dvoch miliárd kresťanov. V niektorých oblastiach však ich počet alarmujúco klesá –
najmä v Európe. Naproti tomu v Afrike kresťanská cirkev rastie. Aj keď spomenuté informácie o Európe, ale aj
konkrétne o našej krajine, môžu pôsobiť skľučujúco, musíme veriť a konať, nie rezignovať! Našou budúcnosťou
je Pán Ježiš Kristus. Duch Svätý, ktorého On posiela, je nepremožiteľnou silou života.
Duch Svätý je kontaktom, ktorý spája človeka s Pánom Bohom. Boh Duch Svätý spája aj nás navzájom. On
nám pomáha prekonať strach a nastoľuje radosť a pokoj. Boh Duch Svätý je obživujúcou silou v živote
kresťanskej cirkvi i v živote jednotlivcov. Stále pracuje prostriedkami Božej milosti, čiže slovom Božím
a sviatosťami. Z našej strany je však potrebné, aby sme Božie slovo a sviatosti prijímali s otvoreným srdcom.
Človek sám od seba nechápe Božie veci. Preto Pán Ježiš zasľúbil, že pošle Radcu – Ducha Svätého, ktorý
Jeho učeníkov naučí všetkému a pripomenie im všetko, čo im Pán hovoril.
Otvorme svoju myseľ i srdce Duchu Svätému, aby nám pripomenul všetko, čo povedal Pán Ježiš. Prosme
Ho, aby nás viedol cestou pokánia a nasledovania Ježiša Krista.
Ducha Svätého nemôžeme vidieť svojím telesným zrakom. Jeho existenciu poznávame v Jeho účinkoch,
v daroch Jeho požehnania, v diele nášho posvätenia. Boh Duch Svätý koná. Koná požehnané dielo v živote
kresťanov i v živote kresťanskej cirkvi. Preto sú aj sviatky Zoslania Ducha Svätého veľké a vzácne.
Prajeme Vám všetkým, bratia a sestry, aby tohtoročné svätodušné sviatky aj dni po nich boli pre Vás
požehnané Božou láskou, milosťou, pokojom a mnohými ďalšími darmi Ducha Svätého.
Milan Krivda
Miloš Klátik
Slavomír Sabol
biskup ZD
generálny biskup
biskup VD

