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Duch Svätý búra priehrady hriechu
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!
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. 173
Sláva, pozdrav, kolekta
Epištola Sk 2, 37-41
Pieseň č. 176
Kázeň Ef 2, 14-16
Modlitba, Oznamy
Pieseň č. 253 - 1.v.
Antifóna č. 43
Kňaz: Duch je, ktorý obživuje. Haleluja.
Zbor: Slová Kristove sú Duch a život. Haleluja.
Kolekta
Áronovské požehnanie
Pieseň č. 253

KKáázzňňoovvýý tteexxtt:: Ef 2, 14-16
14Lebo On je náš pokoj, On, ktorý oboch spojil v jedno a zboril priehradný múr,
nepriateľstvo, 15keď na svojom tele pozbavil platnosti zákon s jeho
nariadeniami, aby tak z dvoch stvoril v sebe jedného, nového človeka, nastolil
pokoj 16a oboch v jednom tele zmieril s Bohom skrze kríž, na ktorom zahladil
to nepriateľstvo.

Oznamy






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.

Našich bratov, ktorí radi spievajú, pozývame na nácvik nových piesni, v piatok,
1.6.2012 o 18,00h.

PPrrooggrraam
m ttýýžžddňňaa
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

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

