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Správne rozhodnutie



Vstup konfirmandov
Hymna mládeže č. 624 – 1.v.
1. K trónu slávy Tvojej, Hospodine, vysielame pieseň vďačnosti
za žehnanie, ktoré na nás plynie, z lásky Tvojej v našej mladosti:
Za kvet v líci, za hruď zápalistú, za nádejí zeleň, oka jas,
nadovšetko za to však, že v Kristu za svoje si dietky zvolil nás.


Predspev: Tvoj ľud
Kňaz: Tvoj ľud pred Tebou sa schádza, Bože náš.
Zbor: Tvoj ľud pred Tebou sa schádza, Bože náš.
K Tebe ideme, lebo Ty si dobrotivý, k Tebe ideme, Ty veľký Bože náš.
Kňaz: Tvoj Duch príď ku nám, Ty slávny Bože náš.
Zbor: Tvoj Duch príď ku nám, Ty slávny Bože náš.
K Tebe ideme, lebo Ty si dobrotivý, k Tebe ideme, Ty veľký Bože náš.
Kňaz: Svojou láskou spájaj tvoj ľud Bože náš.
Zbor: Svojou láskou spájaj tvoj ľud Bože náš.
K Tebe ideme, lebo Ty si dobrotivý, k Tebe ideme, Ty veľký Bože náš.


Pieseň – Zmiluj sa Bože
1. Zmiluj sa, Bože, zmiluj nad nami, vo svojej láske zostávaj s nami.
2. Zmiluj sa, zmiluj, Ježišu, Pane, nech Tvoja vôľa pri nás sa stane.
3. Zmiluj sa, zmiluj, ó, Duchu Svätý, do srdca nášho nádej nech svieti.
4. Dúfame v Teba, Boh Trojjediný, zmiluj sa, zmiluj, zhlaď naše viny.


Sláva:

27. 5. 2018




Pozdrav, kolekta, Žalm 121
Pieseň: Otče Ťa chválim - požehnanie detí
1. Otče Ťa chválim a vzývam Tvoje meno, slávny si môj Boh, Ty si môj Pán.
Slávny si môj Boh, slávny si môj Boh, slávny si môj Boh, Ty si môj Pán.
2. Ježiš Ťa chválim a vzývam Tvoje meno, slávny si môj Boh, Ty si môj Pán.
Slávny si môj Boh, slávny si môj Boh, slávny si môj Boh, Ty si môj Pán.
3. Duchu Ťa chválim a vzývam Tvoje meno, slávny si môj Boh, Ty si môj Pán.
Slávny si môj Boh, slávny si môj Boh, slávny si môj Boh, Ty si môj Pán.

Skúška konfirmandov

Pieseň č. 366
1. Vznesme srdcia k výšinám, chváľme zvučne Hospodina; nech duch v Jeho lásky
chrám k letu krídla rozopína. Jeho Cherub velebí i hviezd množstvo na nebi!
2. Skloň sa, Pane, v láske k nám, udeľ svojho požehnania, z výšin vznes sa v srdca
chrám, a buď s nami do skonania. V Teba, Pane, dúfame. V Tebe nádej skladáme!
3. Nepočítaj našich vín pre milosť a pravdu svoju, láskavý si Hospodin, vzývame tú
milosť Tvoju. Zostaň s nami v každý čas, v prosbách našich vyslyš nás!

Kázeň - Mt 9, 9

Modlitba Pánova – Náš Otče v nebi

Konfirmačné otázky

Osobná konfirmácia

Modlitba konfirmandov

Modlitba rodiča

Confirma Deus str. XXXVII
Kňaz: Potvrď, ó Bože Otče, čo si pri nás vykonal,
Zbor: z chrámu svojho nad Jeruzalemom.
Kňaz: Potvrď, ó Bože Synu, …
Zbor: z chrámu svojho nad Jeruzalemom.
Kňaz: Potvrď, ó Bože Duchu Svätý, …
Zbor: z chrámu svojho …
Kňaz: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému!
Zbor: Ako bola na počiatku …

Poďakovanie konfirmandov

Pieseň spevokolu – Viac ako perla vzácna

Pozvanie do spoločenstva dorastu

Áronovské požehnanie

Pieseň - Milosť Kristova
/: Milosť Kristova buď s vami, Božia láska nech Vás plní, Svätý Duch nech vo vás príbytok
svoj má.:/ /: Nech vedie a žehná a ochraňuje vás.:/




Prestávka (spoločné fotografovanie)
Večera Pánova

Kázňový text: Mt 9, 9
Keď Ježiš odchádzal odtiaľ, videl človeka menom Matúš
sedieť na colnici, a povedal mu: Nasleduj ma! A on vstal a
nasledoval Ho.

Milodary
* Pri konfirmácii Viktora Zachara venuje rodina milodar 50 €.
* Pri konfirmácii Aničky Mišíkovej venuje rodina Mišíková a Janovičová milodar 200 €.
* Pri konfirmácii Zuzky Hamaľovej z vďačnosti voči Pánu Bohu venujú rodičia, starí
rodičia a krstný otec milodar 100 €.
* Pri konfirmácii Kristínky a Terezky Gandžalových venujú rodičia milodar 30 €.
* Pri konfirmácii Ninky Blatnickej venuje rodina milodar 50 €.
* Pri konfirmácii Bohdanky Gajdošovej venujú rodičia a stará mama milodar 60 €.
* Pri konfirmácii Katky Horákovej venujú rodičia, krstní rodičia Fabokovci, starí rodičia
a rodina Novomestská milodar 150 €.
* Pri konfirmácii Richarda Racíka venuje rodina 20 €.
* Pri nedožitých 75 rokov manžela, otca a starého otca Františka Zachara a pri
jubileách Viktora a Tea venujú najbližší 50 €.
* Mladý spolubrat z vďačnosti venuje 100 € na letné aktivity pre deti v našom CZ.
* Naša spolusestra Evka spomína na svoju konfirmáciu od ktorej uplynulo 25 rokov.
Venuje pri tejto príležitosti milodar 50 €.
* Bohuznáma rodina venuje na rekonštrukciu nášho kostola 30 €.

Oznamy
 Ďakujeme všetkým, ktorí prišli na brigádu a pomohli upratať a vyzdobiť náš kostol.
 V nedeľu, 3.6.2018 bude po skončení služieb Božích volebný konvent. Voliť budeme

člena predsedníctva Západného dištriktu ECAV – dištriktuálneho biskupa.
Kandidáti: Mgr. Ján Bunčák, Mgr. Ján Čermák, Mgr. Ján Hroboň, Mgr. Ján Jančo,
Mgr. Michal Zajden, PhD.
Životopisy aj motivačné listy budeme čítať na konvente. Voľby budú tajné. Svojho
kandidáta označíte na pripravenom volebnom lístku. (Prosíme, aby ste si doniesli perá).
Konvent, kde prebehne voľba generálneho biskupa a generálneho dozorcu bude v našom
CZ v nedeľu, 17. júna 2018 po službách Božích.
Kandidáti na post generálneho biskupa:
Mgr. Ivan Eľko, Mgr. Katarína Hudáková, Doc. ThDr. Sidónia Horňanová, PhD.,
Mgr. Marián Kaňuch a kandidát na generálneho dozorcu Ing. Ján Brozman.

Pravidelné stretnutia v našom cirkevnom zbore:
Utorok
17,00h Modlitby – zborová sieň
(29.5.2018) (spoločný čas pri modlitbách za náš cirk. zbor ale aj za všetkých, ktorí
modlitby potrebujú, príďte sa spoločne modliť za svoje rodiny aj všetko čo
máte na srdci do našej skupinky)

18,00h Biblická hodina – zborová sieň
(štúdium Biblie, pre všetkých, ktorí túžia po hlbšom poznaní Božieho slova)

19,00h Nácvik spevokolu – zborová sieň
(pozývame medzi nás všetkých, ktorí radi spievajú, nácvik spevokolu trvá
hodinu a máte možnosť stráviť čas v spoločenstve milej duchovnej rodiny)

Streda
15,15h Vyučovanie konfirmandov – 1. ročník
(30.5.2018) (Vzdelávanie ku kresťanskej dospelosti. Ročník navštevujú mladí narodení
v roku 2005, 2004 a starší)

Štvrtok
(31.5.2018)
Piatok
(1.6.2018)

10,00h Služby Božie DD - EDS Partizánska

Nedeľa
(3.6.2018)

9,30h Spoločné modlitby – zborová sieň

(Služby Božie pre sestry a bratov, ktorí bývajú v Domove dôchodcov)

15,15h Dorast – zborová sieň
(stretnutie mladých od konfirmačného veku až do 20 rokov, pri výklade
Božieho slova, spoločných hrách a pri piesňach.)
(spoločný čas pri modlitbách za náš cirk. zbor ale aj za všetkých, ktorí
modlitby potrebujú, príďte sa spoločne modliť za svoje rodiny aj všetko čo
máte na srdci)

10,30h Služby Božie – kostol
10,30h Besiedka – detská miestnosť
(svoje deti, vnúčatá môžete priviesť na besiedku, ktorá je počas služieb Božích
v priestoroch nášho kostola. Je rozdelená do dvoch skupín - predškolskej
a školskej.)

Bratislavský seniorát pozýva na koncert študentského spevokolu „Singing Saints“ zo Saint
Paul Lutheran High School z Concordie v Missouri, USA. Zameraním spevokolu
je hlásať evanjelium prostredníctvom hudby. Spevokol vystupuje od roku 1973 a na konte
má viac ako 1000 vystúpení v 29 štátoch USA a v Kanade, vrátane Carnegie Hall
v New Yorku. Koncert sa uskutoční vo štvrtok 31. 5. 2018 o 19.00h v ev. kostole v Modre
Kráľovej. Vstup na koncert je voľný, dobrovoľné príspevky sú vítané.
Spoločenstvo evanjelických žien organizuje stretnutie, ktoré sa uskutoční 3. júna o 15.00 v
kostole v Rači. Téma stretnutia: HUDBA A REFORMÁCIA. Prednáša PhDr. Ľudmila
Michalková PhD.

