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Tvor a netvor
≽ Úvodné oslovenie
≽ Predspev: Najsvätejší,
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!

≽ Konfiteor:
Liturg: Bratia a sestry! Zhromaždili sme sa na tomto svätom mieste, aby sme spoločne
počúvali Božie slovo a aby sme sa modlitbami a chválami utiekali k trojjedinému Pánu Bohu
o pomoc a zmilovanie. Keďže sa vlastnou silou nemôžeme zbaviť svojich hriechov, volajme
spoločne k Pánu Bohu týmito slovami:
Zbor: Všemohúci a láskavý Bože! Zmiluj sa nad nami a odpusť nám naše hriechy. Pomáhaj
nám, aby sme tu prežívali pravé spoločenstvo s Tebou. Upevni aj spoločenstvo medzi nami,
keď Ťa budeme vzývať, chváliť a velebiť. Vypočuj nás pre Ježiša Krista, nášho Pána a
Spasiteľa. Amen.
Liturg: Pán Ježiš nás uisťuje o odpúšťajúcej Božej milosti, keď nám aj dnes hovorí: Tak Boh
miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale vecný život mal každý,
kto verí v Neho. Amen.

≽ Pieseň č. 345
≽ Sláva, pozdrav, kolekta, Epištola - Žid 12, 12-17
≽ Pieseň č. 445 (požehnanie detí)
≽ Evanjelium – Lk 14, 7-11
≽ Viera všeobecná kresťanská
≽ Pieseň č. 493
≽ Kázeň - 1M 6, 1-8
≽ Modlitba, oznamy
≽ Pieseň: Hospodin je môj Pastier
≽ Antifóna č. 67
Kňaz: Ja sa nehanbím za evanjelium Kristovo.
Zbor: Lebo mocou Božou je ono na spasenie každému veriacemu.
≽ Kolekta, Áronovské požehnanie
≽ Pieseň: Milosť Kristova

KÁZŇOVÝ TEXT: 1M 6, 1-8
1Keď sa ľudia začali množiť na zemi a rodili sa im aj dcéry, 2Boží synovia videli,
že ľudské dcéry sú pekné, a brali si za ženy všetky, ktoré si vyvolili. 3Vtedy
riekol Hospodin: Môj duch nebude prebývať v človeku naveky, lebo on je len
telo; a žiť bude stodvadsať rokov. 4V tých časoch, ba aj potom, keď synovia
Boží vchádzali k ľudským dcéram a ony im rodili, boli obrami na zemi. To sú
hrdinovia, čo boli povestnými mužmi za starodávna.
5Keď však Hospodin videl, že skazenosť ľudí na zemi bola veľká a že všetko
zmýšľanie ich srdca bolo ustavične zlé, 6Hospodin oľutoval, že učinil človeka
na zemi, a zabolelo ho srdce. 7I riekol Hospodin: Zotriem z povrchu zeme
človeka, ktorého som stvoril, ľudí aj zvieratá až po plazy a nebeské vtáky, lebo
som oľutoval, že som ich učinil. 8Ale Nóach našiel milosť v očiach
Hospodinových.

Pieseň – Hospodin je môj Pastier

MILODARY:
≽ Bohuznáma rodina pri spomienke na svojich najbližších zosnulých ďakuje
Pánu Bohu za milosť a prosí o zdravie a Božie požehnanie pre celú rodinu do
ďalších rokov. Venuje na náš CZ 120 €.
≽ Bohuznáma rodina pri platení cirkevného príspevku venuje na náš CZ 70 €
s prosbou o Božiu ochranu a Jeho požehnanie.
≽ Bohuznámy brat pri platení CP z vďaky venuje na náš CZ 100 €.

OZNAMY:
≽ Zborové presbyterstvo pozýva na výročný zborový konvent, ktorý bude
18.2.2018 po službách Božích. Na konvente budeme voliť aj zborového
dozorcu a zborových funkcionárov.
Pre vás, ktorí prídete na konvent je pri východe z kostola prichystaná
výročná správa a výsledok hospodárenia, aby ste mali čas do konventu si ju
prečítať.
≽ Zasadnutie výročného presbyterstva bude 14.2.2018 o 18,30h.
≽ Večera Pánova bude v pôstnom období každú nedeľu po službách Božích,
okrem budúcej, kedy mame výročný konvent.
≽ V utorok o 18,00h bude Biblická hodina. Preberáme príbehy I. knihy
Mojžišovej. Srdečne vás pozývame.
≽ Ďakujeme všetkým, ktorí si v roku 2017 zaplatili cirkevný príspevok, podľa
toho zisťujeme počet aktívnych členov. Každý kto sa zaeviduje do
cirkevného zboru zaväzuje sa k ročnému príspevku. Konventom je táto suma
odporúčaná 10 € na člena CZ. Prosíme, aby ste pripomenuli tento záväzok aj
svojim blízkym. Zaplatiť ho môžete v kancelárii farského úradu, v nedeľu
u sestry pokladníčky D. Verčimákovej, alebo prevodom na náš bankový účet,
ktorý je uvedený v hlavičke každého Bulletinu. (Do účelu uveďte svoje meno,
CP a rok za ktorý uhrádzate cirkevný príspevok).
≽ Centrum rodiny prosí o pomoc do zbierky pre chudobných. Potrebné sú
najmä pracie prášky, šampóny, zubné pasty, jednorazove žiletky, detské
plienky, jar, cukor, olej, akékoľvek konzervy / rybacie, zelenina, kompóty,
masové, na cestoviny atď. / výrobky pre kojencov / mydla, výživy, snáre,
sušené mlieka / akékoľvek sladkosti. Tiež veľmi uvíta pomoc pri distribúcii
potravín.

Dávame do pozornosti služby Božie v nedeľu, 25.2.2018, kedy
medzi nás príde Mária Podhradská s deťmi zo SPIEVANKOVA.
Tieto služby Božie budú venované deťom. Pozvite svojich
blízkych medzi nás. Spievankovo je v detských kruhoch veľmi
známe a obľúbené, preto sa tešíme na program a pekné
duchovné piesne v ich podaní.

Pravidelné stretnutia v našom cirkevnom zbore:
Utorok
(13.2.2018)

Streda
(14.2.2018)

Štvrtok
(15.2.2018)
Piatok
(16.2.2018)

Nedeľa
(18.2.2018)

17,00h Modlitby – zborová sieň
(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)
15,15h Vyučovanie konfirmandov – 1. ročník
(Vzdelávanie ku kresťanskej dospelosti. Ročník navštevujú mladí narodení
v roku 2005, 2004 a starší)
16,00h Služby Božie v Domove dôchodcov Pri kríži
(Služby Božie pre sestry a bratov, ktorí bývajú v Domove dôchodcov)
10,00h Služby Božie DD - EDS Partizánska
(Služby Božie pre sestry a bratov, ktorí bývajú v Domove dôchodcov)
14,00h Vyučovanie konfirmandov – 1. ročník
(Vzdelávanie ku kresťanskej dospelosti. Ročník navštevujú mladí narodení
v roku 2005, 2004 a starší)
14,30h Vyučovanie konfirmandov – 2. ročník
(Vzdelávanie ku kresťanskej dospelosti. Ročník navštevujú mladí narodení
v roku 2004, 2003 a starší)
15,15h Dorast – zborová sieň
(stretnutie mladých od konfirmačného veku až do 20 rokov, pri výklade
Božieho slova, spoločných hrách a pri piesňach.)
10,30h Služby Božie – kostol
(káže domáci brat farár Ján Hroboň)
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.)

OFERA: Minulú nedeľu bola ofera – 263,26 €.
ZOSNULÍ :
CZ Dúbravka:
† Alexander Pónya 87 r.
CZ Legionárska: † Zuzana Dobiašová, 90 r.

