BULLETIN

12. nedeľa po Trojici
7. .9. 2014

Evanjelický a. v. cirkevný zbor Bratislava - DÚBRAVKA
tel.: 02/6446 3354 | 0915 872 248 | e-mail: ecavdubravka@gmail.com
www.ecavdubravka.sk | IČO 422 67 137 | č. účtu: 2926868064/1100

Žiadna námaha na Božom diele nie je márna
PROGRAM
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: 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. 607
Sláva, pozdrav, kolekta, Epištola – 1 K 15, 50-57
Pieseň č. 618 - požehnanie detí, žiakov, študentov a pedagógov
Evanjelium – Mt 5, 13-16,
Pieseň č. 203
Kázeň – 1 K 15, 58
Modlitba, oznamy
Pieseň č. 623 – 1. a 2.v.
Antifóna č. 84
Kňaz: Srdce čisté stvor mi, ó Bože.
Zbor: A obnov v nás ducha pevného.
Kolekta, Áronovské požehnanie
Pieseň č. 623
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A tak, bratia moji milovaní, buďte pevní, neklátiví, rozhojňujte sa
stále v diele Pánovom, vediac, že vaša námaha nie je márna v
Pánovi.
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* Bohuznáma sestra ďakuje Pánu Bohu pri úspešnom ukončení
doktorandského štúdia dcéry Peťky za vedenie a prosí o požehnanie pre celú
rodinu v ďalšom živote. Venuje 100 €.
* Bohuznáma sestra pri príležitosti svojich narodenín ďakuje Pánu Bohu za
Jeho vedenie a požehnanie. S vďakou za doterajšiu milosť, prosiac Pána Boha
o ďalšiu pomoc a ochranu, venuje na náš CZ 30 €.
* Bohuznáma rodina ďakuje Pánu Bohu za požehnanie a Jeho ochranu.
Porúča sa aj naďalej do Jeho milostivých rúk. Venuje 30 €.
* Bohuznáma rodina pri platení 80 € cirkevného príspevku, venuje milodar
50 € na náš CZ.
* Bohuznáma rodina venuje cez IB 500 € na náš CZ.
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*
Každú nedeľu pred službami Božími alebo v týždni počas úradných
hodín je možnosť zaplatiť si cirkevný príspevok za rok 2014.
*
Prosíme rodičov a starých rodičov, aby prihlásili svoje deti, narodené
v roku 2002 a staršie na vyučovanie konfirmácie do prvého ročníka.
*
Vo štvrtok o 18,30h bude Od-mlad. Téma: Abrahám a Lót – „Kam
kráčaš ty“? Výkladom poslúži Ivan Lukáč.
*
Budúci piatok – sobotu od 18,00 do 18,00 budeme mať modlitby
24/1. Zapísať sa môžete do zoznamu pri východe z kostola.
*
Klub 6+ pre naše deti bude v sobotu 20.9. o 9,30h. Srdečne
pozývame.
*
Spevokol nacvičujeme každý utorok o 18,30h. Prosíme nových
bratov a sestry, ktorí by sa chceli pridať k tejto službe, aby prišli medzi
nás. Viac info u kantorky Márie Hroboňovej.
*

Ofera minulú nedeľu bola 161,33 €.

