BULLETIN

6.nedeľa po Svätej Trojici

24. 7. 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

Patriarcha Izák
· Prelúdium, privítanie
· Predspev: Vojdite, plesajme (ES 605, 1. a 2.verš)
· Pieseň kajúca: Kriste, prijmi ma
· Sláva, pozdrav, kolekta
· Epištola: 1Pt 1, 13 - 21
· Pieseň ES 628
· Evanjelium: L 9, 51 - 62
· Pieseň ES 649, 1.verš
· Program detí z denného tábora
· Pieseň: ES 649, 2. a 3. verš
· Kázeň: 1M 24, 62 - 67
· Modlitba, oznamy, požehnanie
· Pieseň – sólo Buď vôľa Tvoja, Pane (T.Bartošiová)
· Antifóna č. 54
Liturg: Hospodine, daj mi poznať svoje cesty.
Zbor: Vyučuj nás, aby sme chodili v Tvojej pravde.
· Kolekta
· Áronovské požehnanie
· Záverečná pieseň: /: Požehnanie, lásku, pokoj vám.://: Na vašich
cestách, aj vo dňoch všedných, bude vás chrániť verný Pán. :/

Milodary:
* Za mieru dobrú, natlačenú, natrasenú, vrchovatú, už 50 rokov Ti, Boh
môj, ďakujem. Na cirkevné ciele pri príležitosti životného jubilea venuje
sestra Gabika 50 €.
* Bohuznámy brat Stanislav venuje milodar 100 €.
* Rodina Skláršova pri príležitosti sobáša syna, brata a vnuka Tomáša
venuje pre potreby cirkevného zboru 500 €.
* Ofera z nedele 17.7. bola 184,33 €.

Oznamy:
* Evanjelická základná škola na Palisádach 57 v Bratislave oznamuje,
že od budúceho školského roka 2022/2023 má voľné kapacity pre
žiakov v 1., 2., 4., 5. a 9. triede. V prípade, ak máte záujem o štúdium
svojho dieťaťa na tejto škole, môžete kontaktovať riaditeľku školy,
PaedDr. Annu Pukajovú na: anna.pukajova@ezs.ba alebo telefonicky na:
0910 534 861.
* Prosíme všetkých návštevníkov aj členov nášho cirkevného zboru,
aby vyplnili dotazník, ktorý nájdete na stole vo vestibule, alebo ho
môžete vyplniť on-line na našej web stránke www.ecavdubravka.sk
Taktiež prosíme členov zboru o vyplnenie písomného súhlasu so
spracovaním osobných údajov, ktorý tiež nájdete vo vestibule. Vyplnené
tlačivá, prosíme vhodiť do poštovej schránky. Ďakujeme!
* V nedeľu 31.7. bude v rámci Služieb Božích o 10:30 prislúžená
sviatosť Večere Pánovej.
* Služby Božie počas týždňa budú v DD Pri Kríži v stredu 27.7.o 16:00
a v EDS na Partizánskej vo štvrtok o 10:30.
* Modlime sa za deti na letných táboroch a ich vedúcich, aby ich Pán
Boh ochraňoval, dával im múdrosť a požehnanie. Modlime sa za
všetkých našich blízkych na cestách počas letných dovoleniek a prosme
o Božiu ochranu.

