BULLETIN

21. nedeľa po Svätej Trojici

6. 11. 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

Myslíš na to, že Pán Ježiš naozaj príde?
·
Prelúdium, privítanie
·
Predspev: Najsvätejší
·
Konfiteor
·
Pieseň ES 386
·
Sláva, pozdrav, kolekta
·
Epištola: Kol 1, 14-20
·
Pieseň ES 544, požehnanie detí
·
Evanjelium: L 13, 23-29
·
Viera všeobecná kresťanská
·
Pieseň ES 242, 1. a 2. verš
·
Voľba generálneho dozorcu ECAV na Slovensku
·
Pieseň ES 242, 5. verš
·
Kázeň: Zjav 22, 12-17, modlitba, oznamy, požehnanie
·
Pieseň ES 690, 1. a 2. verš
·
Výsledok volieb generálneho dozorcu ECAV na Slovensku
·
Antifóna č. 59
Liturg: Ježiš Kristus je cesta i pravda i život.
Zbor: Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze Neho.
·
Kolekta, Áronovské požehnanie
·
Pieseň ES 690, 5. verš

Milodary:
* Ďakujeme za Vaše príspevky poukázané na účet cirkevného zboru.
Ofera z nedele 30.10. bola 266,64€.

Oznamy:
* V stredu 9.11. o 10:00 Vás pozývame na stretnutie seniorov
pri krátkom biblickom zamyslení a vzájomných rozhovoroch pri káve
a čaji v našej zborovej miestnosti. V prípade potreby dovozu a odvozu
autom sa môžete prihlásiť do pondelka obeda 8.11. u sestry
Bednárovej osobne alebo telefonicky na 0910 747 818.
* V stredu 9.11. pri príležitosti Pamiatky Reformácie budú o 18:30
v Novom kostole Legionárska Mládežnícke Služby Božie pod názvom:
Reštart. Ich súčasťou bude spoveď s Večerou Pánovou a po nich je
pripravené spoločné stretnutie mládežníkov z cirkevných zborov: UPC
Mosty, Dúbravka, Legionárska a Petržalka.
* V nedeľu 13.11. budú o 10:30 v našom kostole Mládežnícke
Služby Božie, ktoré pripravujú naši dorastenci.
* 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.
* V utorok 22.11. o 17:30 Vás pozývame na stretnutie „Hodinka
s bratom farárom, generálnym duchovným, plk. Mgr. Viktorom Sabom,
PhD., pod názvom: O pokoj treba bojovať. Brat farár sa zúčastnil aj
vojenskej misie v Afganistane a po začatí vojny na Ukrajine organizoval
pomoc utečencom na východnej hranici. Súčasťou prednášky bude aj
videoprezentácia a diskusia.

* 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.
* 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.
*
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.

Aktivity a stretnutia v 45. týždni
Utorok 8.11.

Streda 9.11.
Štvrtok 10.11.
Piatok 11.11.
Nedeľa 13.11.

9:30 Detský Klubík
17:30 Biblická hodina
18:30 Nácvik spevokolu
10:00 Stretnutie seniorov
10:00 Služby Božie v EDS, Partizánska
18:30 Od-Mlad
14:15 Konfirmačná výučba
15:30 DDorast
10:30 Mládežnícke Služby Božie
10:30 Detská besiedka

