BULLETIN

Nedeľa večnosti

20. 11. 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

Mať nádej znamená mať
budúcnosť.
· Pieseň - Túžim vždy bližšie (spevokol)
· Privítanie
· Predspev - Najsvätejší
· Pieseň ES 439, 1.- 3. a 6.verš
· Sláva, pozdrav, kolekta
· Smútočný žalm - Ž 62
· Pieseň ES 700 - požehnanie detí
· Evanjelium - L7, 11-17
· Viera všeobecná kresťanská
· Pieseň - Ja viem, môj Vykupiteľ žije... (autorka a sólo: T.Bartošiová)
· Kázeň - 1Te 4,13
· Pieseň - Nech príde Tvoje kráľovstvo (spevokol)
· Báseň - E. Komárik: Žalm 90
· Spomienka na tých, ktorí nás predišli do večnosti
· Pieseň – A. Dvořák: Žalm 23 (spieva Ondrej Baranec)
· Modlitba, požehnanie
· Antifóna č. 83
Kňaz: Nikto z nás nežije sebe a nik sebe ani neumiera.
Zbor: Lebo či žijeme, či umierame, Pánovi sme.
· Kolekta, Áronovské požehnanie
· Záverečná pieseň ES 156, 1.a 5.verš

Milodary:
* Brat Juraj pri príležitosti 40. narodenín ďakuje Pánu Bohu za jeho milosť
a požehnanie a na cirkevný zbor venuje 50 €.
* Ofera z nedele 13.11. bola 258,10 €.

Oznamy:
*
V utorok 22.11. o 17:30 Vás pozývame na stretnutie s bratom farárom,
generálnym duchovným, plk. Mgr. Viktorom Sabom, PhD., pod názvom:
O pokoj treba bojovať. Súčasťou prednášky bude aj videoprezentácia
a diskusia.
*
Vo vestibule si môžete zakúpiť aktuálnu literatúru z Tranoscia
a kalendáre na rok 2023: nástenný kalendár 7,50€; Stolový kalendár 5,60€;
Tranovského ročenka 6,70€ a čítanie na každý deň Tesnou bránou 4,50€.
*
Kresťania v meste hľadajú dobrovoľníkov na pomoc pri TESCO zbierke v
dňoch 24.-26.11.2022 - TESCO Saratov v Dúbravke. Podrobnosti a možnosť
prihlásenia nájdete na nástenke vo vestibule nášho kostola.
*
Hľadáme pre členku nášho cirkevného zboru v Miloslavove výpomoc
do domácnosti a vozenie k lekárom na 6 hodín 3x do týždňa. Odmena je 800
€ mesačne. Prihlásiť sa môžete u sestry Bednárovej.

Pozývame Vás na Služby Božie počas Adventu:
27.11.2022
4. 12. 2022

11.12. 2022

18.12. 2022

10:30 1. adventná nedeľa - Služby Božie s Večerou Pánovou
10:30 2. adventná nedeľa: Za svetlom
(návšteva speváckeho zboru Ratolesť z Horných Zeleníc, káže
s. farárka Olina Kollar)
10:30 3. adventná nedeľa: Zborový deň: Pán prichádza
12:00 Spoločný obed
14:00 Adventné pásmo piesní, hudby a svedectiev (účinkujú
deti, mládež, kapela a spevokol cirkevného zboru)
10:30 4. adventná nedeľa: Služby Božie s programom detí
19:00 Vianočný koncert Márie Podhradskej (lístky sú k predaji
na ticketportal.sk)

Ostatné stretnutia prebiehajú v pravidelných časoch.

