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Abrahám – pracujúci dôchodca
· Pieseň na vstup: (kapela)
Všade tam kde sú ľudia zídení, v mene Ježiš v láske zjednotení. / Práve
tam Boh zasľúbil, že bude prítomný. / Dnes viem, že náš Boh je na tomto
mieste prítomný. /: Privítajme Pána v tomto chráme, nech ho Božia sláva
naplní. Svojmu Bohu spievame a hráme pieseň spasených. :/
· Privítanie
· Predspev - Tvoj ľud pre Tebou
Kňaz: Tvoj ľud pred Tebou sa schádza, Bože náš.
Zbor: Tvoj ľud pred Tebou sa schádza, Bože náš.
K Tebe ideme, lebo Ty si dobrotivý, k Tebe ideme, Ty veľký Bože náš.
Kňaz: Tvoj Duch príď ku nám Ty slávny Bože náš.
Zbor: Tvoj Duch príď ku nám Ty slávny Bože náš. K Tebe ideme...
Kňaz: Svojou láskou spájaj Tvoj ľud Bože náš.
Zbor: Svojou láskou spájaj Tvoj ľud Bože náš. K Tebe ideme...
· Pieseň č. 607
1. Vďaka za toto krásne ráno, vďaka za každý nový deň.
Vďaka za to, čo je už za mnou ako ťažký sen.
2. Vďaka za všetkých verných druhov, vďaka, ó Pane, za ľud náš.
Vďaka, že máme silu znášať krivdy v každý čas.

3. Vďaka za moje pracovisko, vďaka za každý drobný zdar,
vďaka za hudby krásu čistú aj za piesne dar.
4. Vďaka za to, čo zarmútilo, vďaka za to, čo poteší.
Vďaka, že vedieš božskou silou, Priateľ najlepší.
5. Vďaka že môžem teba chváliť, vďaka, že Ducha dáš mi tiež.
Vďaka, že nablízku i v diaľke ľudí miluješ.
6. Vďaka, že Ty nám dávaš spásu, vďaka, toho sa pridržím.
Vďaka, že verím Tvojmu hlasu, že Ti náležím.
· Slávnostná sláva
Kňaz: Sláva na výsostiach Bohu!
Zbor: /: Sláva na výsostiach Bohu! :/ na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.
/: Sláva na výsostiach Bohu! :/ na zemi pokoj. Amen.
· Pozdrav, modlitba
· Evanjelium: Mt 9, 9 - 13
· Program detí - príhovor M. Fraňo, pieseň detí: Som Tvojou ovečkou
· Kázeň: 1M 17
· Pieseň - Pán Boh je pastier môj (kapela)
· Antifóna č. 54
Kňaz: Hospodine, daj mi poznať Tvoje cesty.
Zbor: Vyučuj nás, aby sme chodili v Tvojej pravde.

· Kolekta , Áronovské požehnanie
· Pieseň č. 649
1. V srdciach nech nám radosť horí, v duši planie vďaky cit,
Otec v nebi zve nás deťmi, máme prečo šťastní byť.
Refr.:
Aká radosť, aké šťastie, keď nám žiari Slnka svit,
Kristus je náš vykupiteľ, budeme s Ním večne žiť.

2. Boh nás ako Otec vedie šírou púšťou sveta sám,
chráni v boji každodenne, milosť, silu dáva nám.
Refr:. ...
3. Keď však z cesty odbočíme zahalí mrak temný nás,
neisté sú naše kroky, prázdny je život náš.
Refr:. ...

Milodary:
* Bohuznámy brat Ján venuje na cirkevný zbor milodar 70 €.
* Bohuznáma sestra Emília pri platení cirkevného príspevku venuje na
cirkevný zbor 40 €.
* Bohuznáma sestra pri platení cirkevného príspevku venuje na cirkevný
zbor 30 €.
* Ďakujeme všetkým pravidelným prispievateľom na účet cirkevného
zboru na Božie dielo.
* Ofera z nedele 6.6. bola 227,67 €.

Oznamy:
* Ďakujeme ochotným bratom, ktorí sa zapojili v sobotu do umývania
okien na átriu.
* V nedeľu 27.6.2021 bude počas Služieb Božích prislúžená Večera Pánova.
Srdečne Vás pozývame!
* Pozývame Vás zapojiť sa do zbierky pre núdznych prostredníctvom
kresťanskej platformy Kresťania v meste. Momentálne by potrebovali
doplniť – tuhé mydlá, šampóny, pracie prášky, zubné pasty a kefky,
papierové vreckovky a utierky, vlhčené utierky. Svoj príspevok do zbierky
môžete doniesť na farský úrad, alebo v nedeľu odovzdať vo vestibule.
Zbierka v našom kostole potrvá do nedele 4. júla.

* Srdečne pozývame deti z Dúbravky a okolia na denný letný tábor
s názvom Veľký indiánsky poklad, ktorý organizuje Detská misia s našim
cirkevným zborom. Prebiehať bude v priestoroch nášho kostola.
Termín: 19. júla – 23. júla 2021 od 8:00 do 16:30 hod.
Vek detí: 7 – 12 rokov.
Cena:
45 € (za celý tábor), prípadne 9 € na deň.
Prihlásiť sa môžete do 20. júna 2021

* Ohľadne letných aktivít pre konfirmadov a dorastencov môžete
kontaktovať vedúceho dorastu Tomáša Sklárša na tel. č.: 0915 422 458.

* Aktivity v 26. týždni:
Streda 23.6. : Vyučovanie konfirmácie – 1 . ročník o 15:00 hod.
Služby Božie v DD Pri kríži o 16:00 hod.
Štvrtok 24.6. : Služby Božie v EDS o 10:00 hod.
Stretnutie hospodárskeho výboru o 18:00 hod.
Piatok 25.6. : Vyučovanie konfirmácie – 2 . ročník o 14:15 hod.
DDorast o 15:30 hod.
Nedeľa 27.6.: Služby Božie s Večerou Pánovou o 10:30 hod.

