BULLETIN

1. nedeľa po Svätej Trojici

19. 6. 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

Viera, ktorá udivuje Spasiteľa
·
Pieseň na vstup: Môj Bože, Teba len zrána hľadám... (trio)
·
Predspev
Liturg: 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.
·
Konfiteor
·
Pieseň ES 354
·
Sláva, pozdrav, kolekta
·
Epištola: R 10, 8-12
·
Pieseň ES 484, požehnanie detí
·
Evanjelium: J 15, 1-10
·
Viera všeobecná kresťanská
·
Pieseň: Len Bohu ver; Vieru nám daj
·
Kázeň: L 7, 1-10, modlitba, požehnanie
·
Pieseň ES 644, 1. – 2. verš
·
Antifóna č. 61
Liturg: Ďakujte Hospodinu, lebo je dobrý. Sláva Bohu.
Zbor: Veď Jeho milosť trvá na veky. Sláva Bohu.
·
·

Kolekta, Áronovské požehnanie
Pieseň ES 644, 3. – 4. verš

Oznamy:
*
V nedeľu 3.6. sa bude konať v Kežmarku v drevenom artikulárnom
kostole Evanjelický deň pod názvom „Hľaďme na Ježiša“. Program sa začína už
v sobotu večer 2. júla o 19-tej operou V. Kubičku „Mojžiš“. Z Bratislavy pôjde
autobus, ktorý bude odchádzať v sobotu dopoludnia, nocľah s raňajkami je
zabezpečený v Poprade v Hoteli Satel a v nedeľu večer je plánovaný návrat do
Bratislavy. Dopravu hradí cirkevný zbor, poplatok za ubytovanie s raňajkami je
36 eur, večera za doplatok 10 eur. Máme v autobuse ešte 4 voľné miesta,
môžete sa prihlásiť do nedele večera 19.6. u s. Bednárovej telefonicky na
tel.č.: 0910 747 818.
*
V nedeľu 26.6. sa o 15:00 uskutoční v evanjelickom kostole v Petržalke
na Strečnianskej ul. stretnutie spevokolov bratislavského seniorátu, na ktorom
sa zúčastní aj náš zborový spevokol. Srdečne pozývame!
*
V utorok 28.6. o 17:30 v rámci biblickej hodiny bude v našom kostole
v Dúbravke premietanie z Izraela. Prezentáciu pre nás pripravil brat Dušan
Horváth. Srdečne pozývame!
*
Západný dištrikt ECAV nás pozýva 5.7. o 10:00 na Služby Božie v prírode
na Branči.
*
Ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na príprave
a priebehu zborového dňa, počas ktorého sme prijali hojné Božie požehnanie.
Ďakujeme aj všetkým tým, ktorí prijali pozvanie a zúčastnili sa ho.
Ofera z nedele 12.6. bola 399,92 €.

Služby Božie a stretnutia v 25. týždni
Utorok 21.6.

Štvrtok 23.6.

Piatok 24.6.
Nedeľa 26.6.

16:30
17:30
18:30
9:30
10:00
18:30
15:30
10:30
10:30

Modlitebné stretnutie
Biblická hodina
Nácvik spevokolu
Klubík – stretnutie najmenších detí s rodičmi
Služby Božie v EDS – Partizánska
Stretnutie Od-Mladu
Stretnutie DDorastu
Služby Božie na záver šk. roka s Večerou Pánovou
Besiedka pre deti

