BULLETIN

Pamiatka reformácie

30. 10. 2022

Evanjelický a. v. cirkevný zbor Bratislava - Dúbravka
tel.: 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

Pamiatka reformácie
Prelúdium (Lehenbauer: Bože veľký, milostivý)
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!
Pieseň ES 260
Sláva, pozdrav, kolekta
Žalm 46, 2 - 8
Pieseň spevokolu - Jezu Kriste štědrý Kněže
Kázeň, modlitba
Pieseň spevokolu - Môj záchranca...
Pastiersky list zboru biskupov
Oznamy, požehnanie
Pieseň ES 475
Večera Pánova
Áronovské požehnanie
Spoločná pieseň ES 263, 1. a 2.verš

Milodary:
* Sestra Mária ďakuje pri príležitosti narodenín Pánu Bohu za Jeho
opateru a starostlivosť. Na chrám Boží venuje milodar 30€.
Ofera z nedele 23.10. bola 250,04€.

Oznamy:
* Ďakujeme všetkým darcom za zapojenie sa do októbrovej zbierky na
pomoc núdznym. Množstvo vyzbieraných vecí pomôže mnohým bez
domova, alebo bývajúcim v ubytovaniach či v záhradných chatkách,
rodinám s deťmi v zlej finančnej situácii, ako aj utečencom z Ukrajiny.
Vďaka Vám za to, že máte ochotné, pripravené srdcia pre pomoc
núdznym v každom období.
* CZ ECAV na Slovensku Bratislava Dúbravka a CZ ECAV na Slovensku
Bratislava Legionárska hľadá Riaditeľa oddelenia „Spoločná
hospodárska správa“ Bratislava, Partizánska 2. Náplň práce: riadenie a
organizácia činnosti oddelenia, spoločná hospodárska správa v oblasti
stavebných a technických činností. Termín ukončenia výberového
konania: 15.11.2022 Viac informácií na farskom úrade, alebo na
hospodarskasprava@ecavba.sk; tel.: 0905 283 172.
* Centrum rodiny na Bazovského 6 hľadá pre svojich klientov na výpomoc
k starším ľuďom na Drobného ulici a v Devínskej Novej
Vsi.
Časový rámec, rozsah, finančné ohodnotenie
a iné
podrobnosti získajú záujemcovia v Centre rodiny na Bazovského 6.
Kontakt: komunita@centrumrodiny.sk. Eva Tiňová, 0940 969 949.
* Stretnutie seniorov z dôvodu sviatkov (Pamiatka zosnulých)
PRESÚVAME o týždeň neskôr - na stredu 9.11. od 10:00 - 11:30
V prípade potreby dovozu a odvozu autom sa môžete prihlásiť do
pondelka obeda 8.11. u sestry Bednárovej telefonicky na 0910 747 818.
* Pozývame Vás na duchovné cvičenia pre neordinovaných členov
ECAV pod názvom Život v kocke 2. – 4. decembra 2022 v Zborovom

dome CZ Párnica. Duchovné cvičenia bude viesť evanjelický a. v. farár
Mgr. Jaroslav Petro z CZ Obišovce. Pobytu sa môže zúčastniť každý, kto
túži upevniť svoj vzťah s Pánom Ježišom Kristom, je vhodný aj pre
manželské páry. Online prihlášku je potrebné vyplniť do 15.11.
* V nedeľu 6. 11.2022 sa v rámci Služieb Božích uskutoční volebný
konvent – 2. kolo volieb generálneho dozorcu ECAV na Slovensku. Do
2. kola postúpili dvaja kandidáti, ktorí dosiahli v 1. kole volieb najvyšší
počet hlasov – brat Marián Damankoš a sestra Renáta Vinczeová.
* V nedeľu 13.11. budú Mládežnícke Služby Božie, na ktorých zvesťou
slova poslúži brat Michal Fraňo a programom poslúži náš DDorast.
* V nedeľu 20.11. je Posledná nedeľa cirkevného roka – Nedeľa
večnosti. Na Službách Božích si pripomenieme zosnulých bratov a sestry
z nášho cirkevného zboru v uplynulom roku.

Služby Božie na Pamiatku reformácie v médiách:
V pondelok 31.10. o 9:00 – Rádio Regina, rozhlasový prenos z CZ ECAV
Prešov. Kazateľom je brat biskup VD Peter Mihoč.
V pondelok 31.10. o 17:00 - STV2, televízny prenos z CZ ECAV Malá
Čalomija. Kazateľkou je Soňa Pichnarčíková, zborová farárka

Aktivity a stretnutia v 44. týždni
Utorok 1.11. Detský Klubík, biblická hodina ani nácvik spevokolu
NEBUDÚ
Štvrtok 3.11. 10:00 Služby Božie v EDS, Partizánska
18:30 Od-Mlad
Piatok 4.11. 14:15 Konfirmačná výučba
15:30 DDorast
Nedeľa 6.11. 10:30 Služby Božie s volebným konventom,
10:30 Detská besiedka

* Prosíme všetkých členov cirkevného zboru,
ktorí ešte nemajú uhradený cirkevný príspevok
za tento rok, keby tak urobili v kancelárii
farského úradu, alebo pred Službami Božími
u brata pokladníka, prevodom na účet, alebo
prostredníctvo doleuvedeného QR kódu. Radi
by sme Vám dali do pozornosti, že
rozhodnutím konventu sa od tohto roku zvýšil
ročný cirkevný príspevok na 20€ na člena.

