ra BULLETIN

1. nedeľa po Veľkej noci

24. 4. 2022

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

Transformujúca moc evanjelia
·
Prelúdium, privítanie
·
Predspev
Kňaz: Kristus Pán vstal z mŕtvych, haleluja,
Zbor: ktorý trpel za nás, haleluja!
Kňaz: Chváľte Hospodina všetky národy a velebte Ho všetci ľudia!
Zbor: Kristus Pán vstal z mŕtvych, haleluja, ktorý trpel za nás, haleluja!
·
Konfiteor
·
Pieseň ES 209
·
Sláva, pozdrav, kolekta
·
Epištola: Zjav 1, 17-18
·
Pieseň ES 151 – požehnanie detí
·
Evanjelium: Mk 16, 1-8
·
Viera všeobecná kresťanská
·
Pieseň: Vieru nám daj
·
Kázeň: Mk 16, 9-15; Sk 4, 13. 18-20. 33, modlitba
·
Hudobný vstup
·
Oznamy, požehnanie
·
Pieseň ES 599, 1. a 2. verš
·
Antifóna č. 35
Kňaz: Ježiš Kristus vstal z mŕtvych, a viacej neumiera. Haleluja.
Zbor: A smrť už viac nepanuje nad Ním. Haleluja.
·
·

Kolekta, Áronovské požehnanie
Pieseň ES 599, 3. a 7. verš

Oznamy:
* Budúcu nedeľu 1. 5. je Nedeľa Dobrého Pastiera. Počas Služieb Božích
prebehne aj volebný konvent na miesto generálneho dozorcu v našej
cirkvi. Životopisy kandidátov a ich osobné vyjadrenie nájdete na stránke
www.ecav.sk a v Evanjelickom posli. (vytlačené životopisy nájdete aj vo
vestibule)
Diskusiu s kandidátmi si môžete pozrieť aj na YouTube kanáli – ECAV
s Vami.
* 8. 5. si pripomenieme na Službách Božích Deň Matiek a v rámci
Božích bude prislúžená aj sviatosť Večere Pánovej.

Služieb

* Dávame Vám do pozornosti aj ďalšie udalosti v našom cirkevnom zbore.
V nedeľu 29. 5. bude slávnosť Konfirmácie a v nedeľu 12. 6. pripravujeme
pre Vás Zborový deň s názvom „Sme jedna Božia rodina“ so spoločným
obedom a zaujímavým popoludňajším programom pre všetky generácie.
Bližšie informácie a spôsob prihlasovania vám poskytneme včas.
* Naša pomoc odídencom z Ukrajiny, ako aj priamo ľuďom žijúcim v týchto
časoch na Ukrajine je stále veľmi potrebná. Svoje príspevky na Ukrajinu
môžete naďalej posielať na transparentný účet GBÚ: IBAN: SK04 0200
0000 0045 6819 6251. O ich použití sa môžete priebežne informovať na
stránke www.ecav.sk
* Biblická hodina a nácviky spevokolu budú pokračovať od 3. 5. každý
utorok o 17:30 a 18:30.
* Ostatné aktivity v našom zbore – stretnutia skupiniek a konfirmačné
vyučovanie prebiehajú podľa rozpisu.
* Každý štvrtok od 9:30 do 11:30 prebiehajú stretnutia rodičov s najmenšími
deťmi pod názvom Klubík. Srdečne pozývame!
Viac informácií získate od s. Zuzky Fraňovej.
* Ofera z nedele 17.4. bola 209,77 € a z pondelka 18.4. bola 152,90 €.

