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Nedeľa Deviatnik
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Evanjelický a. v. cirkevný zbor Bratislava - Dúbravka
tel. sekretariát: 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

Stratený brat
· Pieseň na úvod - (kapela)
· Predspev – ES 605, 1. a 2. verš
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Pieseň – kajúca (Kde slobodu od hriechu len nájsť mám..)
Sláva, pozdrav, kolekta
Epištola – F 3, 7-14
Pieseň - ES 345
Evanjelium: L 15, 8-10
Viera všeobecná kresťanská
Kázeň: L 15, 1-2 a 11-31, modlitba, požehnanie
Pieseň - Otcovo srdce (autorka a sólo Tatiana Bartošiová)
Pozvanie k národnému týždňu manželstva

· Antifóna č. 84
Liturg:
Zbor:

Srdce čisté stvor mi, ó, Bože.
A obnov v nás Ducha pevného.

· Áronovské požehnanie
· Pieseň ES 606

Oznamy:
* V rámci Národného týždňa manželstva 2022 srdečne pozývame
manželské páry i čerstvo zamilovaných na stretnutie „Sobotné
popoludnie pre manželov“, ktoré sa uskutoční v sobotu 19.2. o 14:00
hod. v našom kostole. Cieľom stretnutia je podpora a budovanie
manželského vzťahu. Téma: Manželský trojuholník. Program bude
pozostávať z troch blokov: Slovo, workshop, svedectvá. V prípade záujmu
sa, prosíme, nahláste na tel. č. 0911 786 411 (zborový kaplán Ivan Lukáč).

* V nedeľu 20.2. po Službách Božích prebehne výročný konvent za
rok 2021. Všetky podklady ku konventu: kňazská správa za uplynulý
rok, správa o hospodárení za rok 2021 a návrh rozpočtu na rok 2022
sú prístupné v tlačenej podobe vo vestibule a na web stránke
ecavdubravka.sk. Z tohto dôvodu sa správy už na konvente čítať
nebudú. Prosíme všetkých členov CZ, aby si ich prečítali vopred.
* Evanjelizačné stredisko pozýva na on-line stretnutie 19.2. o 17:00
s názvom: „Život pred ktorým nechceš utiecť", ktorého témou je - Keď
rozumieme tomu, že život nie je fér. Stretnutie sa bude vysielať na
EVS kanáli YouTube. Nájdete tam taktiež záznamy predchádzajúcich
stretnutí. Link: https://www.youtube.com/c/EVSchcemviac
* Vyučovanie konfirmandov prebieha v piatok o 14:45. Dorast sa
stretáva v piatok o 15:30.
* Ofera z nedele 6.2. bola 161,20 €.

* Aj tento rok môžete vnútromisijnú prácu nášho cirkevného zboru
podporiť aj 2 % (3%) zo svojich daní prostredníctvom občianskeho
združenia nášho zboru :
Magdala 1517 o. z.,
IBAN - SK57 1100 0000 0029 4507 9431.
Podrobnejšie informácie nájdete na www.ecavdubravka.sk, alebo na
letáčikoch vo vestibule.

