BULLETIN

14. nedeľa po Sv. Trojici

5. 9. 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

Začiatok školského roka
· Inštrumentálna skladba (kapela)
· Predspev
Liturg: 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.
Liturg: Tvoj Duch príď ku nám Ty slávny Bože náš.
Zbor: Tvoj Duch príď ku nám Ty slávny Bože náš. K Tebe ideme..
Liturg: Svojou láskou spájaj Tvoj ľud Bože náš.
Zbor: Svojou láskou spájaj Tvoj ľud Bože náš. K Tebe ideme...
· Pieseň - Kyrie
1. Sólo: Môj Bože som tu sám len sám Zbor: Pane zmiluj sa!
Sólo: Kde vôbec pomoc hľadať mám? Zbor: Pane zmiluj sa!
Pozri na nás, jak hriechy mnohých trápia. Volám – Pane, Pane
zmiluj sa!
2. Sólo: Tvoj hlas je balzam láskavý Zbor: Pane zmiluj sa!
Sólo: Ty smutnej duši uľavíš, Zbor: Pane zmiluj sa! Pozri na nás...

3. Sólo: Ty, ktorý pokoj rozdávaš, Zbor: Pane zmiluj sa!
Sólo: A nežne k sebe pritúľ nás. Zbor: Pane zmiluj sa! Pozri na nás...
· Slávnostná sláva:
Liturg: Sláva na výsostiach Bohu.
Zbor: /: Sláva na výsostiach Bohu, :/ na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.
/: Sláva na výsostiach Bohu, :/ na zemi pokoj. Amen.
· Pozdrav, kolekta
· Epištola – Ef 6, 1 - 4
· Pieseň – Nádherný Spasiteľ - požehnanie detí a učiteľov
1. Krásne sú lúky, krásne sú stráne / zaliate nádherou jarných 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.
· Evanjelium – L 2, 41 - 52
· Pieseň – Kiež aj dnes .. (Kapela- autorka a sólo Tatiana Bartošiová)
· Kázeň – Ž 111, 10
· Pieseň k Večeri Pánovej - ES 604, slová: J. Nagajová
1. /: Pánov stôl bohato je prestretý. :/: Aj nám dá živý chlieb :/ kalich
spásy v plnosti.
2. /: Aké vzácne je naše spasenie. :/: svätá krv vyliata, :/telo v mukách
lámané.
3. /: Takú hĺbku má Božia láska k nám,:/: Jeho Syn jediný :/dlh za hriechy
splatil sám.

· Večera Pánova
· Áronovské požehnanie
· Pieseň č. 649, 1.verš
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

Milodary:
* Ofera z nedele 29.8. bola 171,15 €.
* V mesiaci august sme prijali na bankový účet milodary vo výške
534,11 €.
Ďakujeme za Vaše milodary a všetkým pravidelným prispievateľom na
bankový účet cirkevného zboru.
Ochotného darcu miluje Boh. (2K 9, 7)

Oznamy:
* V stredu 1.9. v našom kostole uzatvorili manželstvo Evka rod.
Kapustová a Janko Škrobák. Prajeme mladomanželom do spoločných
rokov života hojnosť Božieho požehnania.
* Pozývame nových konfirmandov na konfirmačnú prípravu.
Do prvého ročníka môžete prihlásiť deti narodené v roku 2008 a staršie.
* Srdečne Vás pozývame na kurz „Manželské večery“, ktorý sa
uskutoční od 14.10. počas ôsmych večerov v zborovej miestnosti.
Bližšie informácie Vám poskytne brat kaplán Ivan Lukáč.

* Výťažok verejnej zbierky pre našich bratov a sestry na Morave, ktorú
vyhlásila Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku po ničivom tornáde,
predstavuje sumu 54 261,30€. Srdečne ďakujeme všetkým štedrým
darcom.
* Pozývame Vás na Dištriktuálny deň VD ECAV na Slovensku, ktorý sa
bude konať 19. 9. 2021 v mestskom amfiteátri v Giraltovciach.
Uskutoční sa aj prenos na Trojke so začiatkom o 9:30.
* V nasledujúcom týždni začíname aj s pravidelnými aktivitami
v našom cirkevnom zbore:

Utorok

7.9.

Streda
Štvrtok
Piatok
Nedeľa

8.9.
9.9.
10.9.
12.9.

17:30 biblická hodina,
18:30 stretnutie spevokolu
16:00 Služby Božie DD Pri Kríži
10:00 Služby Božie EDS Partizánska
15:30 DDorast
10:30 Služby Božie / detská besiedka
16:00 stretnutie konfirmandov a ich rodičov

Všetky kázne z nedeľných Služieb Božích
si môžete vypočuť
na našej web stránke ecavdubravka.sk,
v záložke „Vypočujte si“ – Kázne.
Záznamy Služieb Božích, kázne a nové piesne
nájdete aj na YouTube ECAV Dúbravka.

