BULLETIN

1. nedeľa po Sv. Trojici

6. 6. 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

Ovocie netrpezlivosti
· Pieseň na vstup: Ježiš je Pán...
· Privítanie
· Predspev
Kňaz: Najsvätejší
Zbor: 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. 362:
1. Toto je deň vzácny, ktorý nám Pán Boh dal, / aby z Jeho lásky každý
sa radoval; / radujme sa, Bohu spievajme, /: vďaku vzdávajme. :/
vďaku vzdávajme!
2. Jemu patrí chvála za tie dobrodenia / a česť neskonalá za dar
vykúpenia. / Všetci Bohu vrúcne spievajme, /: vďaku vzdávajme! :/
3. Zvučne Ho velebme za deň utešený, / radostný spev nech znie
v úprimnom nadšení! / Pánu Bohu vrúcne spievajme, /: vďaku
vzdávajme! :/
· Sláva, pozdrav, modlitba
· Evanjelium: J 1, 29-34
· Vyznanie viery
· Pieseň: Hospodin, počuj prosbu moju...
· Kázeň: 1M 16
· Pieseň: T. Bartošiová: Buď vôľa Tvoja Pane
· Antifóna č. 88
Kňaz: Hospodin milosrdný je a ľútostivý, chváľte Pána!
Zbor: Zhovievavý a bohatý je v milosti, chváľme Pána!
· Kolekta
· Áronovské požehnanie
· Verš piesne č. 259, 1. – 4. verš
1. Ach, zostaň, Kriste, s nami so svojou milosťou, / nech mocne nás
ochráni pred nepriateľskou ľsťou.
2. Ach, zostaň, drahý Pane, so svojím slovom v nás, / nech z neho
prijímame dar spásy v každý čas.
3. Ach, zostaň, svetlo drahé, pri nás Tvoj vzácny jas, / nech tak od cesty
pravej nezblúdi nikto z nás.
4. Ach, zostaň s dobrodením hojným pri nás, Pane, / udeľ k darom nám
daným svoje požehnanie.

Milodary:
* Bohuznámy brat Ján z vďačnosti voči Pánu Bohu venuje na cirkevné
ciele 100 € a prosí Pána Boha o požehnanie a pevné zdravie do ďalších
rokov života.
* Bohuznáma sestra Vierka z vďaky za Božiu milosť venuje milodar na
cirkevné ciele 100 €.
* Bohuznáma sestra Anna venuje milodar na cirkevné ciele 50 €.
* Bohuznáma rodina venuje milodar na cirkevné ciele 30 €.
* Bohuznámy brat Milan venuje z vďačnosti voči Pánu Bohu milodar 50 €.

* Ďakujeme všetkým pravidelným prispievateľom na účet cirkevného
zboru na Božie dielo.

* Ofera z nedele 30.5. bola 161,04 €.

Oznamy:
* 20. 6. 2021 bude po Službách Božích výročný konvent za rok 2020,
na ktorý pozývame všetkých členov cirkevného zboru.
* 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 20.6.2021 cez online formulár na:
www.detskamisia.sk/event/405/letny-denny-tabor-pre-detidubravka-2021

V cene je zabezpečený teplý obed, pitný režim, materiály na tvorivé
dielne, pestrý program zabezpečený skúsenými animátormi, výlet do
okolia. Tešíme sa na pekné spoločné chvíle v tábore!
* Pre deti z Devínskej Novej Vsi a okolia je možnosť prihlásiť sa na
denný tábor s rovnakým programom:
Miesto:
Termín tábora:
Vek detí:
Cena tábora:

Základná škola I. Bukovčana v Devínskej Novej Vsi
12. júla –16. júla 2021 od 8:00 do 16:30.
7-12 rokov.
50 € (za celý tábor), prípadne 10 € na deň.

Prihlásiť sa môžete do 20.6.2021 cez online formulár na:
www.detskamisia.sk/event/406/letny-denny-tabor-pre-deti-dnvs2021
* Ohľadne informácií o letných aktivitách pre konfirmadov a
dorastencov môžete kontaktovať vedúceho dorastu Tomáša Sklárša
na tel. č.: 0915 422 458.
* Aktivity v 24. týždni:
Štvrtok 10.6. : Služby Božie v EDS o 10:00 hod.
Štvrtok 10.6. : Od-Mlad o 18:00 hod.
Piatok 11.6. : DDorast o 15:30 hod.
Nedeľa 13.6.: Služby Božie o 10:30 hod.
Upozornenie!
Vzhľadom na dostatočnú kapacitu kostola pri súčasných opatreniach,
od 13.6. budú nedeľné Služby Božie už len raz – v riadnom čase o 10:30.
Prosíme naďalej o dezinfekciu rúk pri vchode – používanie rúšok
a šachovnicové sedenie.
Srdečne Vás pozývame!

