BULLETIN

15. nedeľa po Svätej Trojici

25. 9. 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

Jákob - človek na úteku
·

Prelúdium

·

Predspev: Najsvätejší

·

Pieseň ES 363

·

Sláva, pozdrav, kolekta

·

Evanjelium: Mt 6, 25-34

·

Pieseň: „V Tvojich svätých rukách“ – požehnanie detí

·

Kázeň: 1M 28, 10-17 modlitba, požehnanie

·

Pieseň k Večeri Pánovej: „Hospodin, Ty si Pastier môj“

·

Večera Pánova (spovedné otázky, rozhrešenie, liturgia k VP,
prislúženie VP)

·

Áronovské požehnanie

·

Záverečná pieseň ES 298

Pieseň z fínskeho spevníka: (A. M. Kaskinen, preklad: T. Bartošiová)
1. V Tvojich svätých rukách pokoj len nájsť smiem, / tam vždy rýchlo
mizne strachu tieň. / Všetko čo ma ťaží, čo je choré tiež / mocou Tvojej
lásky liečiť vieš.
Refr.: Dovoľ mi prísť bližšie, uzrieť Tvoju tvár, / polož na mňa Tvoju svätú
dlaň. / Ty si moje šťastie, v Tebe nádej mám. / Len Ty si môj Záchranca
a Pán.
2. V Tvojich svätých rukách vždy som v bezpečí, / o tom si ma neraz
presvedčil. / Dolinami, vrchmi smelo kráčať viem, / Tvoju milosť denne
zažiť smiem. Refr.:
3. Tvoje sväté ruky klincom prebité / niesli hriechy zjavné aj skryté. /
Zbavil si ma viny, odpustil môj hriech. / Len Ty si pre moju dušu liek.
Refr.:
4. V Tvojich svätých rukách raz chcem spočinúť, / keď sa mi dni žitia
pominú. / Tebe byť vždy verným (vernou) po posledný dych, / len na
Tvoju chválu život žiť. Refr.:

Milodary:
* Pri poslednej rozlúčke s drahým otcom a starým otcom Stanislavom
Páťalom venuje dcéra Slávka s rodinou na cirkevné ciele 300 €.
* Pri poslednej rozlúčke s priateľom a bratom Stankom Páťalom venuje
rodina Šefranková na cirkevné ciele 50 €.
* Pri poslednej rozlúčke so starou mamou Annou Slávikovou venuje
vnučka na cirkevné ciele 100 €.
* Ofera z nedele 18.9. bola 165,87 €.

Oznamy:
* V uplynulom týždni nás predišla do večnosti sestra Anna Sláviková
vo veku 88 rokov. Posledná rozlúčka s ňou bude v pondelok 26.9.
o 10:15 hod. v Krematóriu. „Blahoslavení, ktorí zomierajú v Pánu.“
* Vyhlásenie zbierky pre núdznych v spolupráci s platformou
„Kresťania v meste“. Milé sestry a bratia, tak ako po minulé roky, opäť
môžeme pomôcť ľuďom bez domova a vzhľadom k blížiacej sa zime
doniesť pre nich teplé bundy (len so zapínaním na zips), deky a
spacie vaky. Potrebné sú aj obyčajné tuhé mydlá, prášok na pranie,
vlhčené utierky. Uvedené veci môžete doniesť do konca októbra do
vestibulu nášho kostola v Dúbravke. Ďakujeme každému ochotnému
darcovi.
* Prosíme rodičov detí, ktoré dovŕšili 12 rokov, aby prihlásili svoje
deti na konfirmačnú prípravu, ktorá bude prebiehať od 30.9. každý
piatok o 14:30 hod. Viac informácií u brata farára Libora Bednára.
* Srdečne pozývame na Evanjelické Služby Božie v kaplnke
Úradu vlády SR, Námestie slobody 1, streda 28.9. o 15:00 hod.
Služby Božie vykoná duchovný Úradu EPS MV SR kpt. Mgr. Milan Bartko.
Kvôli kontrole na vrátnici je potrebné vziať si občiansky preukaz.
* Rodinné spoločenstvo ECAV srdečne pozýva na 17. konferenciu
v termíne 27. – 29.10. Hotel Hutník v Tatranských Matliaroch. Téma
konferencie je „Teplo domova – pekné bývanie, alebo: abyže nám
dobre bolo...“
Viac informácií nájdete na https://www.rodinnespolocenstvo.sk/
* Srdečne Vás pozývame na seniorálne stretnutie Výboru pre
zborovú diakoniu BAS, ktoré sa uskutoční dňa 2.10. o 14:30 hod.
v evanjelickom chráme Božom v Pezinku s názvom: Použi moje ruky,
Pane. Pozvanie na stretnutie prijal brat plk. Mgr. Viktor Sabo, generálny
duchovný Ústredia ekumenickej a pastoračnej služby.

* Budúcu nedeľu 2.10. budú Služby Božie spojené s Poďakovaním za
úrody zeme. Srdečne všetkých pozývame!
* Pripravujeme pre Vás spoločnú turistickú vychádzku na Devínsku
Kobylu, ktorá bude 15.10. a na ktorú pozývame všetkých – rodiny
s deťmi, mladých aj seniorov. Zraz účastníkov bude o 9:30 hod pred
Domom kultúry v Dúbravke, predpokladaný čas návratu je okolo 12:30
hod. Viac informácií nájdete na nástenke vo vestibule. V prípade
nepriaznivého počasia sa výlet uskutoční o týždeň neskôr. Srdečne
všetkých pozývame!

Služby Božie a stretnutia v 39. týždni
Utorok
(27.9.)
Štvrtok
(29.6.)

16:30
17:30
18:30
10:00
18:30

Modlitebné stretnutie
Biblická hodina – preberáme Kázeň na hore - Mt 5. kapitola
Nácvik spevokolu – srdečne pozývame aj nových členov
Služby Božie v EDS Partizánska
Od-Mlad – stretnutie bez rozdielu veku pri modlitbách,

chválach a Božom slove

Piatok
(30.6.)

14:30 Konfirmačná príprava – pre deti, ktoré dosiahli 12 rokov
15:15 Dorast (stretnutie mladých pri výklade Božieho slova,
spoločných hrách a pri piesňach)

Nedeľa
(2.10.)

10:30 Služby Božie – Poďakovanie za úrody zeme
10:30 Besiedka (svoje deti, vnúčatá môžete priviesť na besiedku,
ktorá je počas Služieb Božích v priestoroch nášho kostola. Je rozdelená
do dvoch skupín – predškolskej a školskej)

