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Smrť, ktorá prebúdza k životu
≽ Oslovenie
≽ Predspev: Ó Ježiši,
Tvoje umučenie daj, nech nám hriešnym slúži na spasenie. Prihovor sa k Otcu za
nás, Ducha pravdy zošli na nás, aby sme aj v tejto chvíli verne Teba ctili, tak žili
z Tvojej milosti, napokon prišli pred tvár Tvojej velebnosti. Haleluja, sláva Bohu!
≽ Konfiteor:
Kňaz: Skloňme sa pred Hospodinom a vyznajme spoločne:
Zbor: Bože milostivý, priznávam, že som sa previnil(a) myšlienkami, slovami
a skutkami. Konal(a) som, čo je zlé, a zanedbal(a), čo je dobré. Úprimne to
ľutujem a prosím, zmiluj sa nado mnou. Daj mi silu, aby som odolával(a) zlu.
Nech som hodnejší(ia) toho obrazu, na ktorý si ma stvoril. Pomáhaj mi k tomu
Otče dobrý.
Kňaz: Otec nebeský, ktorý skúma ľudské srdcia, počuje naše prosby a podľa
svojho sľubu sa zmiluje nad tými, ktorí sa úprimne kajajú. Nech sa tak stane.
Amen.
≽ Pieseň č. 374
≽ Sláva, pozdrav, kolekta,
≽ Epištola
≽ Pieseň č. 85 (požehnanie detí)
≽ Evanjelium
≽ Viera všeobecná kresťanská
≽ Pieseň č. 700
≽ Kázeň - Mt 4, 16-17
≽ Modlitba, oznamy
≽ Pieseň č. 564
≽ Antifóna č. 29
Kňaz: Kristus na vlastnom tele vyniesol na kríž naše hriechy.
Zbor: Aby sme odumreli hriechu a žili spravodlivo.
≽ Kolekta, Áronovské požehnanie
≽ Pieseň: Milosť Kristova

KÁZŇOVÝ TEXT: Mt 4, 16-17
16 ľud, ktorý sedel vo tme, uzrel veľké svetlo, a tým, čo sedeli v
krajine a v tôni smrti, vyšlo svetlo. 17 Odvtedy začal Ježiš kázať a
hovoriť: Pokánie čiňte, lebo sa priblížilo kráľovstvo nebeské.

MILODARY:
≽ Rodina Bučková s láskou spomína na svojho drahého manžela, otca, starého
otca, brata Jozefa Bučeka, ktorý odišiel z tejto časnosti dňa 21.10.2017. Prosia
o Božie potešenie a pokoj pre celú rodinu. Venujú 50 €.

OZNAMY:
≽ Budúca nedeľa je Smrtná. Budeme čítať Pašie.
≽ Večera Pánova je v pôstnom období každú nedeľu po službách Božích.
≽ Biblická hodina bude v utorok v riadnom čase o 18,00h. Hneď po skončení
bude nácvik spevokolu.
≽ V utorok o 10,30h budú služby Božie v DD Stupava a v stredu o 16,00h v DD
Pri kríži.
≽ Pozývame na PROCHRIST 2018, 12. – 18. marec 2018 o 18.00 v Novom kostole na
Legionárskej.
≽ V utorok, 20.3.2018 o 18.00 bude u nás v Dúbravke Svetový deň modlitieb. Prídu
medzi nás bratia a sestry z Rím. katolíckej farnosti z Devínskej Novej Vsi aj
z Karlovej Vsi. Srdečne vás pozývame na spoločné ekumenické modlitby.
≽ V sobotu 24.3.2018 budeme mať Modlitby 12/1. Prosíme, aby ste sa zapojili do
spoločných modlitieb a zapísali sa do zoznamu.
≽ V nedeľu 8.4.2018 o 15,00h bude v Modre - v Kultúrnom dome divadelné
predstavenie "Krvavý trón", ktoré svojim posolstvom nielen približuje udalosti
Prešovských jatiek spred 330. rokov, ale chce byť aj hodnotovou reflexiou
súčasnosti. Z organizačných dôvodov je potrebné objedať si vstupenky

vopred (už tento týždeň) na tel.čísle:
eva.oslikova@gmail.com. Cena lístka je 7 €.
≽ Minulú nedeľu bola ofera 374,37 €.

ZOSNULÍ:
CZ Dúbravka: Mária Sudorová, 90r.
Štefan Slaný, 80r.
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