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Stratený syn
· Pieseň na úvod - (kapela)
Pane som tak veľmi rád, život s Tebou som už skúsil.
Tak Ti spievam pieseň chvál, poznať Teba vždy som túžil.
Z nebies zostúpil si k nám na túto zem,
tu na kríži musel´s mrieť za môj hriech.
Kríž pred hrobom v krvi stál, z hrobu Otec si Ťa vzal,
tak Ti spievam pieseň chvál.
· 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 – ES 341, 1.- 6.verš
1. Ďakujte, Bohu vzdajte česť, / kresťania na zemi, / tak, ako Pánovi
nebies / spievajú anjeli.
2. Pozdvihnite zvučné hlasy, / nech počujú všetci, / že náš Boh je
Darcom spásy, / činí veľké veci.
3. Od chvíle, keď nám život dal, / otcovsky chráni nás; / kde človek
nevie pomôcť sám, / On pomôže vždy včas.
4. Hoc denne hriechy páchame, / priazeň nám zachová, / kde nájde
vrúcne pokánie, / zmiluje sa znova.
5. Kiežby nám darom radosti / osviežil srdce, um, / utopil strach, žiaľ,
bolesti v hlbinách morských vĺn.
6. O pokoj pravý prosme Ho, / nech všetkým ho dáva / a zo srdca
otcovského / nech nás požehnáva.
· 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 1, 15 - 23
· Pieseň č. 625
1. Mier na zemi daruj nám, neopúšťaj nás! / Láska Tvoja nech je s nami
dnes a zajtra zas. / Iba Ty, Bože náš, iba Ty, Bože náš, / ľudský život v
rukách máš, neopúšťaj nás!
2. Aj slobodu daruj nám, neopúšťaj nás! / Nech vždy vieme proti zlobe
pozdvihnúť svoj hlas. / Iba Ty, Bože náš, iba Ty Bože náš, /slobodu
nám plnú dáš, neopúšťaj nás!

3. Pravú radosť daruj nám, neopúšťaj nás! / Kiež len šťastie
rozdávame v dobrý aj zlý čas. / Iba Ty, Bože náš, iba Ty Bože náš, /
srdciam pravú radosť dáš, neopúšťaj nás!
· Kázňový text - L 15, 1.- 2. a 11.-24. verš (dorastenci)
· Kázeň, modlitba, požehnanie
· Pieseň - Otcovo srdce (autorka a sólo: Tatiana Bartošiová)
· Svedectvo (dorastenci)
· Pieseň k Večeri Pánovej
Božia láska príď! Ako mocný oceán. / Prúď cez nás svojou milosťou.
Božia láska, príď k nám!
· Spovedné otázky,
· Spievaný Otče náš
· Liturgia k VP, prisluhovanie
· Áronovské požehnanie
· Pieseň na záver
1. Nech dobrý Pán je stále s nami, / život náš nech premieňa, / naplní
i srdcia naše, pokoj dá. / Nech dobrý Pán je stále s nami, všetko zlé
nech premáha, / pokoj, lásku srdciam našim rozdáva.
Refr: /: Ty sám, ó, Pane, príď a žehnaj nás.:/
2. Do ríše tmy a temných nocí, / prichádza a svieti nám, / kde bol plač,
tam slzy smútku zotrie nám. / Nech dobrý Pán je stále s nami, / všetko
zlé nech premáha, / v Jeho mene nový život začína.
Refr: /: Ty sám, ó, Pane, príď a žehnaj nás.:/

Oznamy:
* Podľa aktuálnych hygienických opatrení je kapacita kostola 100
miest na sedenie, aktivity v zborovej miestnosti sú obmedzené na 20
osôb a skupinové aktivity v detských miestnostiach na 50 % kapacity.
Naďalej Vás prosíme o dôsledné prekrytie dýchacích ciest,
dodržiavanie rozostupov a dezinfekciu pri vchode.
* Edukačno-misijné centrum (EMC) ECAV vás pozýva na ONLINE
biblické štúdium pod názvom: „Na potulkách s Lukášom“. Uskutoční
sa každú sobotu od 17:30 do 18:30. Všetky zrealizované biblické
štúdiá nájdete na „YouTube ECAV s vami“.
* Vyučovanie konfirmandov v piatok 4.2. z dôvodu prázdnin
nebude. Dorast sa stretáva v piatok o 15:30.
Služby Božie na 5.nedeľu po Zjavení (6.2.) budú v pravidelnom čase
o 10:30. Počas nich prebieha aj detská besiedka.
* Všetky kázne nájdete v zvukovej podobe na našej web stránke
ecavdubravka.sk pod záložkou - Vypočujte si – kázne a taktiež na
Youtube kanáli ECAV Dúbravka.
* Ofera z 23.1. bola 118,01 €.

