SPRAVODAJ

3. nedeľa po Zjavení
22. 1. 2012

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

Hľadanie Boha
PROGRAM
Oslovenie
Predspev: Ó Ježiši, Tvoje narodenie 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!
Pieseň č. 345
Kázňový text:
Sláva, pozdrav, kolekta
Epištola Kol. 3, 1-11
45 Ďalej podobné je
Pieseň č. 618
kráľovstvo nebeské
počas 2.v. požehnanie deti
kupcovi, ktorý hľadá
Kázeň Mt 13, 45-46
vzácne perly; 46 keď
Modlitba, oznamy
našiel drahocennú perlu,
Pieseň: Hospodin je môj Pastier
Večera Pánova str. XXXIV
odišiel, predal všetko, čo
Antifóna č. 68
mal, a kúpil ju.
Kňaz: Buďte verní až do smrti, hovorí Pán.
Mt 13, 45-46
Zbor: Aby sme dostali veniec života.
Kolekta, Áronovské požehnanie
Pieseň: Hospodin je môj Pastier

Oznamy




Pozývame vás na stretnutie so spisovateľom, básnikom a literárnym vedcom
Jaroslavom Rezníkom, ktorý bude hovoriť o duchovnom rozmere vo svojej
tvorbe. Stretnutie sa uskutoční v nedeľu 29. 1. 2012 v zborovom dome v
Dúbravke v rámci Hodinky s... .
Ofera minulú nedeľu bola 219,62 €.

Milodary
Pri krste Adama Petera ďakuje rodina Pánu Bohu za vzácny dar ktorý
dostala vo svojom dieťatku a venuje 50 € pre DC Dúbravka.
Naša spolusestra prosí o Božiu pomoc a milostivé vedenie pre svoju dcéru v jej
zdavotných komplikáciách a vážnom rozhodovaní. Venuje 20 € pre DC Dúbravka.
Bohuznámy brat s vďakou za Božiu pomoc venuje na deti v Červenici 20 €.
Bohuznáma sestra pri platení CP s vďačnosťou voči Pánu Bohu venuje na
opravu dverí v DC Dúbravka 10 €.
Bohuznáma sestra pri platení CP s prosbou o Božiu ochranu celej rodiny
venuje na potreby DC Dúbravka 10 €.
Bohuznámy brat pri platení CP venuje 70 €O na opravu vchodových dverí v
DC Dúbravke.
17. januára uplynulo 6 rokov, čo Pán života a smrti povolal k sebe brata farára
Jána Bohdana Hroboňa. S láskou spomína najbližšia rodina a venuje na DC
Dúbravka 50 €.

Program týždňa
Ne (22.1.)
10,30h Služby Božie s VP
10,30h Detská besiedka
Ut (24.1.)
18,30h Nácvik spevokolu
Št (27.1.)
14,45h Konfirmačná príprava
17,30h Biblická hodina
18,30h Stretnutie mládeže

Pia (28.1.)
17,30h Modlitebné stretnutie
Ne (29.1.)
10,30h Služby Božie
10,30h Detská besiedka
17,00h Hodinka s...

