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5. nedeľa po Sv. Trojici

4. 7. 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

Abrahám sa ujíma kňazskej funkcie
· Prelúdium
· 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!
· Pieseň č. 331, 1., 3.a 5.verš
1. Odvráť, ó Bože, svoj veľký hnev od nás, / nedaj, by nastal ťažkostí
plný čas, / neplať nám podľa našej neprávosti / v svojej prísnosti.
3. Odpusť nám hriešnym, zľutuj sa, ó Pane, / podľa zákona nesúď nás,
voláme, / veď Tvoja láska zlom sa neodpláca, / len dobré dáva.
5. Nezavrhni ľud, ktorý si Ty stvoril, / Kristus vykúpil, Duch Svätý
posvätil. Buď milostivý pre Syna milého, a zbav nás zlého.
· Sláva, pozdrav, modlitba
· Epištola 1Pt 3, 8-15

· Pieseň: 633
1. Pane, prúdom požehnania premieňaš aj púšť na raj. / V množstve
svojho zľutovania mňa tiež, prosím, požehnaj! / Požehnaj, požehnaj,
i mňa Pane požehnaj.
2. Svätý Duchu, keďže vejú Tvoje vetry z večných hôr, / hladnej duši zošli
mannu, mocne ku mne prehovor! / Prehovor, prehovor, mocne ku mne
prehovor.
3. Bože večný, nepremenná Tvoja láska žiari v noc./ Trstina, hľa,
nalomená, prosím, dokáž pri mne moc! / Pri mne moc, pri mne moc,
dokáž pri mne svoju moc!
4. K Tvojmu boku, Spasiteľu, úzko primknúť sa mi daj! / Vyslyš moju
prosbu vrelú, k službe si ma povolaj! / Povolaj, povolaj, i mňa k službe
povolaj.
· Evanjelium L5, 1-11
· Viera všeobecná kresťanská
· Pieseň : To ja, ó, Pane môj (spevokol)
/: To ja, ó, Pane môj, stojím tu v modlitbách.:/
Ani otec, ani matka, ale som to ja, stojím tu v modlitbách.
Ani môj kňaz, ani vládca, ale som to ja, stojím tu v modlitbách.
/: To ja, ó, Pane môj, stojím tu v modlitbách.:/
· Kázeň: 1M 18, 16 – 33
· Pieseň č. 317, 1. a 3. verš
1. V modlitbe bývaj vytrvalý, modlievaj sa za spasenie, / počúva Pán
Boh milostivý prosby veriacich úprimné, / preto Jemu sa modlievaj,
pros Ho i vďaku Mu vzdávaj.

3. Z modlitby mnoho získavame, ak prosíme, dostaneme, / Božie
dedičstvo odmietanie, ak modlievať sa nechceme. / Bez pokorného
modlenia niet s milým Otcom spojenia.
· Antifóna č. 57
Kňaz: Nie každý, kto mi hovorí: Pane, Pane, vojde do kráľovstva
nebeského.
Zbor: Ale ten, kto činí vôľu Otca nášho nebeského.
· Kolekta, Áronovské požehnanie
· Pieseň – Požehnanie, lásku, pokoj Vám
/: Požehnanie, lásku, pokoj Vám.:/ /: Na vašich cestách, aj vo dňoch
všedných, bude vás chrániť verný Pán.:/ 2x

Milodary:
* Bohuznáma sestra Soňa venuje na potreby cirkevného zboru 100 €.
* Bohuznáma sestra Vierka pri platení cirkevného príspevku venuje
milodar 30 €.
* Bohuznáma rodina pri piatom výročí úmrtia syna Branislava, pri 100.
výročí nedožitých narodenín babky Vilmy a 50. výročí úmrtia dedka
Júliusa si na nich s láskou spomína celá rodina a na Božie dielo
v našom cirkevnom zbore venuje 100 €.
* Ofera z nedele 27.6. bola 229,06 €.

Oznamy:
* Ofera z dnešnej nedele 4.7. je určená na podporu našim bratom
a sestrám na Morave, ktorí boli postihnutí následkami ničivého
tornáda. Dávame Vám ju do pozornosti.

* V pondelok, 5. 7. 2021 o 10:00 sa uskutočnia Spomienkové služby
Božie na Branči. Kázňou slova Božieho poslúži brat biskup ZD Ján
Hroboň, prihovorí sa aj generálny duchovný Viktor Sabo a ďalší
hostia. Chceme spomínať aj na brata farára Rasťa Hvožďaru, ktorý bol
dušou týchto podujatí a každoročne pri nich stál svojou obetavou
pomocou a zanietenou účasťou.

* Východný dištrikt ECAV na Slovensku srdečne pozýva na tradičné
Misijné dni Východného dištriktu v termíne 26. – 29. august 2021
v hoteli SOREA v Ľubovnianskych Kúpeľoch. Ústredná téma
“Extrémne premeny” vychádza z listu ap. Pavla Rímskym: A
nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovením
mysle, aby ste vedeli rozpoznať, čo je vôľa Božia, totiž, čo je dobré,
milé a dokonalé. (R 12,2) Registrovať sa môžete na adrese:
https://vdecav.sk/dni/ Je potrebné sa prihlásiť do 10. augusta 2021.
Viac informácii o programe a prihlasovaní nájdete
na www.vdecav.sk/dni/

* Evanjelická bohoslovecká fakulta pozýva všetkých záujemcov o
štúdium evanjelickej teológie so zameraním na ordináciu v ECAV.
Pozývame zároveň aj záujemcov o štúdium učiteľstva náboženskej
výchovy v kombinácii s predmetmi (slovenským, anglickým,
nemeckým či maďarským jazykom a literatúrou, históriou, filozofiou,
geografiou a telesnou výchovou), ale aj záujemcov o štúdium
evanjelickej teológie so zameraním na sociálnu pomoc a jej riadenie.
Elektronické prihlášky je možné zasielať do 31. júla. Bližšie
informácie nájdete na stránke EBF UK.

* Služby Božie počas letných prázdnin sú pravidelne každú nedeľu
o 10:30. Počas prázdnin detská besiedka nie je. Myslime
v modlitbách aj na naše deti a mládež, aby ich Pán Boh ochraňoval na
ich cestách.

