BULLETin

5. nedeľa po Veľkej noci
9. 5. 2021

Evanjelický a. v. cirkevný zbor Bratislava - DÚBRAVKA
tel.: 0910 747 818 | zb. farár: 0908 940 792 | e-mail: ecavdubravka@gmail.com
www.ecavdubravka.sk | www.facebook.com/ecavdubravka/
Číslo účtu - IBAN SK95 1100 0000 0029 2686 8064

Deň matiek
· Privítanie
· Predspev – pieseň č. 605
1. Kňaz:
Zbor:
Kňaz:
Zbor:

Vojdite, plesajme, chválospevy spievajme!
Vojdite, plesajme, chválospevy spievajme!
Predstúpme pred Hospodina s poďakovaním zvučným!
Predstúpme pred Hospodina s poďakovaním zvučným!

2. Kňaz:
Zbor:
Kňaz:
Zbor:

On stvoril more, zem a všetko, čo živé je.
On stvoril more, zem a všetko, čo živé je.
Jeho dielom sú hlbiny, i končiare Jeho sú.
Jeho dielom sú hlbiny, i končiare Jeho sú.

· Pieseň č. 325, 1. – 3. verš
1.

Blahoslavený je ten, komu z milosti / už sú odpustené jeho
neprávosti, / blahoslavený je, keď vina zakrytá, / keď mu previnenia
Pán Boh nepočíta.

2.

Kým som v srdci skrýval, tajil hriechy, zlosti, / vždy som smutný
býval, chradli vo mne kosti, / vo dne ma aj v noci svedomie trápilo,
/ bremeno som nosil, veľmi ma ťažilo.

3.

Zatúžil som vrúcne hriechy netajiť viac, / ale ich kajúcne Pánu Bohu
vyznať / a keď sa tak stalo, milosť som okúsil, / srdce zaplesalo,
smútok ma opustil.

· Sláva, pozdrav, čítaná modlitba
· Epištola – Ef 6, 1 – 4; Ev. podľa Jána – 19, 26 - 27
· Pieseň – Nádherný Spasiteľ
1. Krásne sú lúky, krásne sú stráne / zaliate nádherou jasných dní; /
Pán Ježiš krajší je nad hviezdy / nebeské, túžbou po láske hruď plní.
2. Nádherný Pán môj, Kráľ všetkých kráľov, / Syn Boží nám daný, vzácny
Pán; / o Tebe snívam, po Tebe túžim, / o Tebe spievam chvály žalm.
3. Krásne sú hory, krásne sú moria, / keď slnko v podvečer zapadá; /
Pán Ježiš krajší je, strápenej duši znie / pieseň, čo srdce rozjasá.
4. Nádherný Pán môj, Kráľ všetkých kráľov, / Syn Boží nám daný, vzácny
Pán; / chvála a vďaka, úcta a sláva / na večné veky nech Ti znie.
· Program detí ku Dňu matiek
· Kázeň, modlitba – Pr 1, 8 – 9
· Pieseň – Náš Otče v nebi
Refr.: Náš Otče v nebi, počuj náš hlas / nech Tvoje kráľovstvo príde medzi
nás. / A Tvoja vôľa bude sa diať. / Chceme Ti úctu a chválu vzdať.
1. Daj nám ten chlieb čo je vždy potrebný, / uč nás, ako odpustiť sa má
/ a ochráň nás od zlého, ochráň nás od zlého / lebo bez Teba sme, Pane,
bezmocní. Refr.:
2. Daruj nám odpustenie našich vín,/ stvor nám srdce biele ako sneh. /
a veď nás cestou k nebu, veď nás cestou k nebu/ lebo bez Teba sme,
Pane, stratení. Refr.:

· Antifóna č. 86
Kňaz: Chváľte Hospodina všetky národy a velebte Ho všetci ľudia.
Zbor: Lebo je nesmierna Jeho milosť nad nami. Haleluja.
· Kolekta
· Áronovské požehnanie
· Pieseň č. 222 – 1. verš
1. Kráľ večný, nás požehnaj, požehnaním svojím / a všetko dobré nám daj,
vyznávačom Tvojim,/ naďalej ráč zachovať nás v svojej milosti, / a potom
k sebe prijať do večnej radosti.
Program detí pripravili:
Rodina Fraňová a rodina Mišunová

Milodary:
* Bohuznáma sestra Ružena venuje milodar 40€.
* Bohuznáma sestra Danuša venuje na cirkevné ciele 30€.
* Bohuznámy brat Milan ďakuje za zachovanie zdravia prosí o Božie
vedenie v ďalšom živote. Na cirkevné ciele venuje milodar 100€.
* Ďakujeme všetkým ochotným darcom, ktorí počas obdobia zavretých
kostolov (od 20.12. – 25.4.2021) podporili náš cirkevný zbor milodarom.
Cirkevnému zboru by veľmi pomohlo, ak by si členovia a priatelia
nášho cirkevného zboru zriadili na svojom účte trvalý príkaz, ktorým by
hoci i malou sumou pravidelne podporovali našu duchovnú prácu
i údržbu kostola. Číslo účtu: SK95 1100 0000 0029 2686 8064. Ďakujeme.
„Ochotného darcu miluje Boh.“ 2. Korintským 9, 7

Oznamy:
* Hľadáme súrne ochotného brata či sestru na upratovanie kostola.
Jedná sa o prácu na dohodu 1-2 krát do týždňa, konkrétne na vysávanie
a upratovanie kostola, zborovej a miestností pre deti, kancelárií
a zametanie pred kostolom. (upratovanie vestibulu, chodieb a toaliet je
zabezpečené.)
* Od 9. mája sa budú Služby Božie v kostole konať :
o 9:30 – prednostne pre seniorov (aj s doprovodom)
o 10:30 – pre ostatných
Naďalej môžete sledovať kázne Služby Božie aj na
YouTube: ECAV Dúbravka alebo cez našu web stránku: ecavdubravka.sk

Prosíme počas Služieb Božích o dodržiavanie opatrení !
Respirátor – Odstupy (2m) – Ruky (dezinfekcia)

