BULLETIN

2. pôstna nedeľa
4. 3. 2012

Evanjelický a. v. cirkevný zbor Bratislava - Dúbravka
tel.: 02/6446 3354, 0915 872 248, e-mail: fara@ecavdubravka.sk, www.ecavdubravka.sk
Číslo účtu: 2926868064/1100

Na čom záleží
Program
Oslovenie
Predspev: Ó Ježiši, Tvoje umučenie 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!
Konfiteor
Kňaz: Skloňme sa pred Hospodinom a vyznajme spoločne:
Zbor: Bože milostivý, priznávam, že som sa previnil(a) myšlienkami, slovami a skutkami.
Konal(a) som, čo je zlé, a zanedbal(a), čo je dobré. Úprimne to ľutujem a prosím, zmiluj sa
nado mnou. Daj mi silu, aby som odolával(a) zlu. Nech som hodnejší(ia) toho obrazu, na
ktorý si ma stvoril. Pomáhaj mi k tomu Otče dobrý.
Kňaz: Otec nebeský, ktorý skúma ľudské srdcia, počuje naše prosby a podľa svojho sľubu
sa zmiluje nad tými, ktorí sa úprimne kajajú. Nech sa tak stane. Amen.
Pieseň č. 368
Sláva, pozdrav, kolekta, Epištola 2K 6, 1-10
Pieseň č. 92, počas 2.v. požehnanie detí
Evanjelium Mk 11, 20-26
Pieseň č. 83
Kázeň
Modlitba, oznamy

Pieseň č. 229 - 1. a 2.v.
Antifóna č. 30
Kňaz: Kristus trpel a dal nám príklad.
Zbor: Aby sme kráčali v Jeho šľapajach.
Kolekta, Áronovské požehnanie
Pieseň č. 229

Takto hovorí Hospodin mocností: Tento ľud vraví: Ešte neprišiel čas stavať dom
Hospodinov. 3Potom zaznelo slovo Hospodinovo prostredníctvom proroka Aggea takto:
4Vám už nastal čas bývať v obkladaných domoch, zatiaľ čo tento dom je v troskách?
5Teraz však takto hovorí Hospodin mocností: Povážte, ako sa vám vodí. 6Sejete mnoho, a
zvážate málo; jete, a nenasycujete sa; pijete, ale nemáte dosť; obliekate sa, a nezohrejete sa;
kto dostáva mzdu, dáva ju do deravého mešca. 7Takto hovorí Hospodin mocností: Povážte,
ako sa vám vodí. 8Vystúpte do hôr, dovezte drevo a stavajte dom; obľúbim si ho a budem
oslávený, hovorí Hospodin. 9Očakávali ste mnoho, a je z toho málo; keď ste to doviezli
domov, ja som to odfúkol. Prečo? hovorí Hospodin mocností. Pre môj dom, ktorý je v
troskách; ale každému z vás ide len o jeho dom. 10Preto nebesá nad vami odopreli rosu a
zem odoprela úrodu. 11Privolal som suchotu na zem a na vrchy, i na obilie a na mušt, na
olej a na všetko, čo vydáva zem, na človeka i na dobytok, a na všetko, čo sa získava rukami.
Agg 23, 37-39

Evanjelizačné služby Božie „MAJÁK“ - 11.3.2012 o 15,30h v zborovom dome v Dúbravke
Téma: Návrat
Srdečne pozývame starších aj mladších
(mládežnícke piesne, kapela, radostné spoločenstvo, občerstvenie,
ale hlavne Božie slovo a spoločné modlitby)

M
Miillooddaarryy
 Bohuznáma sestra venuje z lásky pre náš cirkevný zbor v Dúbravke 20 €.
 Sestra Anna Midžiaková z Vrútok si spomína na brata farára Imricha Štofana pri jeho
nedožitých 84. narodeninách (29.2.) a porúča sa do Božej milosti. Na potreby nášho zboru
venuje 20 €.
 Bohuznáma sestra pri platení cirkevného príspevku ďakuje Pánu Bohu za všetko a prosí
o ďalšie vedenie a ochranu pre celú rodinu, najmä pre dcéry študentky. Na potreby zboru
venuje 30 €.
 Bohuznáma sestra ďakuje Pánu Bohu za všetko, čo činí v jej živote a chváli Stvoriteľa za
požehnanie. Venuje na náš cirkevný zbor 100 €.
 Brat Karol Pavlů venuje na náš cirkevný zbor v Dúbravke 100 €.
 Ďakujeme mladej rodinke, ktorá venovala milodar 500 € na novú hudobnú aparatúru.
 Bohuznáma rodina sa postarala o väzbu 6 spevníkov, venovala to ako milodar. Srdečne
ďakujeme.

O
Ozznnaam
myy
* Pozývame vás na Hodinku s... dnes o 17,00h. Hosťom bude kazateľ Cirkvi bratskej Josef
Sýkora. Téma: Púšť v meste alebo prehlbovanie osobnej spirituality.
* Pozývame vás na modlitebné stretnutie v piatok 9.3.2012 o 17,30h. Chceme spolu prosiť za
našu budúcu vládu, pred voľbami a tiež za celozborový konvent.
* 10.3.2012 o 9.30h vo Veľkom kostole sa uskutoční celozborový konvent. Správa o
duchovnom živote je k dispozícii na web stránke zboru www.ecavba.sk.

PPrrooggrraam
m ttýýžžddňňaa
Nedeľa (4.3.) 2. pôstna nedeľa
10,30h Služby Božie
10,30h Detská besiedka
Utorok (6.3.)
18,30h Nácvik spevokolu
Streda (7.3.)
14,15 h Služby Božie DD Stupava
15,30h Služby Božie DD Pri Kríži

Štvrtok (8.3.)
17,30h Biblická hodina
18,30h Stretnutie mládeže
Piatok (9.3.)
17,30h Modlitebné stretnutie
Nedeľa (11.3.) 3. pôstna nedeľa
10,30h Služby Božie s VP
10,30h Detská besiedka
15,30h Evanjelizačné sl. Božie

ZZoossnnuullíí
† Štefan Hanák, 82 r.

† Mária Varsányiová, 83 r.

† Tomáš Velický, 23 r.

SSlluužžbbyy BBoožžiiee
4. 3. 2012
Nový kostol
Veľký kostol
Malý kostol
UPC

8.30h - Šefranko, 10.00h - Grešo – SB s VP , 17.00h – Mišina
9.30h - Polcková – SB s VP
17.00h - Hlačoková – s VP
9.30h - Mozola

