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Bezmocné kresťanstvo
≽ Predspev: Ó, Ježiši Tvoje vstúpenie 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!
≽ Pieseň č. 192
≽ Sláva, pozdrav, kolekta, Epištola Sk 5, 12-16
≽ Pieseň č. 160
≽ Evanjelium J 14, 21-27, Viera všeobecná kresťanská
≽ Pieseň č. 466
≽ Kázeň Lk 24, 36-49
≽ Modlitba, oznamy
≽ Pieseň č. 464, 1. v.
≽ Antifóna č. 39

Kňaz: Naša otčina je v nebesiach. Haleluja.
Zbor: Odkiaľ očakávame aj Spasiteľa, Pána Ježiša Krista. Haleluja.
≽ Kolekta, Áronovské požehnanie
≽ Milosť Kristova

KÁZŇOVÝ TEXT: Lk 24,

36-49

36 Keď o tomto hovorili, postavil sa On sám medzi nimi a riekol im: Pokoj vám! 37 Poľakaní
a zdesení sa domnievali, že vidia ducha. 38 I povedal im: Čo ste prestrašení a prečo sa vám
rodia v srdci pochybnosti? 39 Pozrite na moje ruky a nohy, že som to ja. Dotknite sa ma a
presvedčte sa, že duch nemá kosti a mäso, ako vidíte, že ja mám. 40 Keď to hovoril, ukázal
im ruky a nohy. 41 A keď od radosti ešte neverili a divili sa, povedal im: Či máte tu niečo
zjesť? 42 Podali Mu kúsok pečenej ryby a plást medu. 43 Vzal teda a jedol pred nimi,
44 hovoriac im: Toto sú moje slová, ktoré som vám hovoril, keď som bol ešte s vami, že sa
všetko musí splniť, čo je napísané o mne v zákone Mojžišovom, v prorokoch a v žalmoch.
45 Vtedy im otvoril rozum, aby pochopili Písma. 46 Riekol im: Tak je napísané, že Kristus
musel trpieť a na tretí deň vstať z mŕtvych 47 a že sa musí kázať v Jeho mene pokánie na
odpustenie hriechov všetkým národom, počnúc od Jeruzalema. 48 Vy ste svedkovia toho.
49 A hľa, posielam na vás zasľúbenie Otcovo. Vy však zostaňte v meste, kým nebudete
vystrojení mocou z výsosti.

MILODARY:
≽ Bohuznáma sestra pri príležitosti svojich narodenín ďakuje Pánu Bohu za vedenie,
ochranu a pomoc v každej životnej situácii a nadovšetko za zdravie, ktoré jej bolo
zázrakom zlepšené. S láskou spomína spolu so svojimi deťmi na manžela a otca
Cyrila, ktorý odišiel do večnosti pred 13 rokmi. Prosí o Božie vedenie, ochranu,
zdravie a požehnanie pre celú rodinu. Venuje na CZ 40 €.
≽ Pri 110. výročí narodenia drahého otca a starého otca Dr. Júliusa Janka, ev. a. v.
farára, si na neho s láskou spomínajú a ďakujú Pánu Bohu za jeho požehnaný život
dcéra s manželom a vnuci s rodinami. Porúčajú sa do Božej ochrany a venujú na
úpravu interiéru nášho kostola 100 €.
≽ Naša sestra Katka s mamou a celou rodinou, s láskou spomínajú na svojho manžela
a otca Ľudovíta Kuruca pri jeho výročí odchodu do večnosti. Z vďačnosti za Božiu
pomoc a požehnanie venujú na náš CZ 70 €.
≽ Bohuznáma sestra z vďačnosti venuje svoj pravidelný milodar 50 €.

OZNAMY:
Budúca nedeľa, 20.5.2018 bude Svätodušná. Služby Božie budú aj v pondelok na
2. sviatok svätodušný o 18,00h.
Konfirmácia v našom cirkevnom zbore bude 27.5.2018. V sobotu, 26.5. o 9,00h k tejto
príležitosti bude brigáda v našom kostole. Pozývame okrem konfirmandov a ich rodičov,
aj našich bratov a sestry pripojiť sa, a pomôcť skrášliť náš zborový priestor. Za ochotu
vopred ďakujeme.
Dnes, 13.5.2018 popoludní o 15,00h sa uskutoční Seniorálne stretnutie žien, v Kultúrnom
dome v Prašníku (Cirkevný zbor Vrbové). Na tému: „Súce ženy v období reformácie a
protireformácie na území Slovenska“ bude prednášať Vlasta Okoličányová.
Cirkevný zbor Svätý Jur spolu s Bratislavským seniorátom pozýva na opekačku –
neformálne stretnutie pre všetky generácie (dospelí, deti, starší) - pre tých, ktorí budú
mať záujem prísť, stretnúť sa a porozprávať. Podujatie sa uskutoční dnes, 13.5.2018 o
15.00 v Jozefkovom údolí (Svätý Jur). Miestny CZ zabezpečí areál, ohnisko a zázemie.
Jedlo (čosi na opekanie) a pitie si donesie každý svoje. CZ tiež plánuje so seniorátom
zabezpečiť aj organizovaný program pre deti.
Živena, spolok slovenských žien MO Bratislava pozýva na stretnutie vo štvrtok 17.5.2018
o 15.00 na Konventnej 11. S prednáškou Milan Rúfus v diele Igora Rumanského, prednáša
doc. PaedDr. Slavomíra Očenášová-Štrbová, PhD., recituje Alfréd Swan.
Detský denný tábor v našom cirkevnom zbore bude 9.7.2018 – 13.7.2018.
DEŇ MODRANSKÉHO SIROTINCA LÁKA BOHATÝM PROGRAMOM - 19. mája 2018 od 11,00
do 18,00h - Dobrovoľníci otvoria brány prvého slovenského sirotinca a pre verejnosť
usporiadajú v poradí šiesty Deň modranského sirotinca. Pozývame vás na deň strávený
v príjemnej atmosfére a krásnom prostredí. Počas šiesteho Dňa sirotinca vás čakajú
zaujímavé prehliadky, aktivity pre deti, divadlo, koncert, výstavy, či skvelé občerstvenie.

Ofera:

Minulú nedeľu bola ofera 331,29 €. Ďakujeme.

