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Vzťahy a klamstvo
≽ Úvodné oslovenie
≽ Predspev: Ó Ježiši, Tvoje narodenie 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. 373
≽ Sláva, pozdrav, kolekta
≽ Epištola – Sk 5, 1-11
≽ Pieseň č. 203 (požehnanie detí)
≽ Kázeň - 1M 29, 31-35
≽ Modlitba, oznamy
≽ Pieseň č. 642, 1. a 2. v.
≽ Antifóna č. 24
Kňaz: Obnov nás, Hospodine, Bože mocností.
Zbor: Rozjasni svoju tvár, aby sme boli spasení.
≽ Kolekta, Áronovské požehnanie
≽ Pieseň č. 642

KÁZŇOVÝ TEXT: 1M 29, 31-35
31 Keď Hospodin videl, že Lea bola nenávidená, otvoril jej
materský život, ale Ráchel ostala neplodná. 32 Lea počala, porodila
syna a pomenovala ho Rúbenom hovoriac: Hospodin videl moje
utrpenie; teraz ma môj muž bude milovať. 33 A zase počala a
porodila syna; i povedala: Hospodin počul, že som v nenávisti,
preto mi dal aj tohto; a pomenovala ho Šimeónom. 34 Potom zase
počala, porodila syna a povedala: Teraz sa už môj muž primkne ku
mne, lebo som mu porodila troch synov; preto ho pomenovala
Lévim. 35 Potom zase počala a porodila syna; i povedala: Tentoraz
budem zvelebovať Hospodina. Preto ho pomenovala Júdom. Potom
prestala rodiť.

MILODARY:
≽ Bohuznámy brat pri platení cirkevného príspevku venuje na náš CZ 80 €.
≽ V nedeľu boli pokrstení Ľubomír a Lukáš Samekovci, starí rodičia vyprosujú
pre nich Božie vedenie a požehnanie, venujú na náš CZ 400 €.
≽ Bohuznámy brat ďakuje Pánu Bohu za záchranu svojho života, zato, že mu
v kritických chvíľach mimoriadnym spôsobom dokazuje pomoc. Do Božích
rúk kladie seba aj svoju rodinu a na opravu nášho kostola venuje 200 €.
≽ Bohuznáma sestra cez IB venuje na náš CZ 50 €.
≽ Bohuznáma rodina venuje cez IB na CZ 30 €.

Ofera: Minulú nedeľu bola ofera – 289,47 €.
Zosnulá:
CZ Legionárska: † PhMr. Viola Tóthová, rod. Benčiková, 95 r.

Dnes po službách Božích bude zborový volebný konvent. Volebné obdobie
presbyterov je 6 rokov. V roku 2017 skončil mandát našim presbyterom,
preto sú potrebné nové voľby. Voliť môžu členovia nášho cirkevného zboru,
ktorí dovŕšili 18 rokov.
V nedeľu, 21.1.2018 bude počas služieb Božích slávnostný sľub nových
presbyterov. Chceme sa poďakovať aj presbyterom, ktorí končia a verne
pracovali za uplynulé obdobie.

Noví kandidáti do nášho presbyterstva:
Mgr. Ján Hroboň
Ing. Stanislav Páťal
Ing. Milan Chorváth
Ing. Ján Kupčo
Ing. Braňo Durmis
Miloslav Tomašovič

Mgr. Daniel Mišina
PhDr. Eva Černičková
Ing. Michal Fraňo, PhD.
RNDr. Dušana Dokupilová
Ing. Ján Magdoško

OZNAMY::
≽ V utorok o 18,00h bude Biblická hodina. O 19,00h nacvičuje náš spevokol.
Srdečne pozývame.
≽ V utorok o 10,30 h budú služby Božie v Domove dôchodcov v Stupave.
V stredu o 16,00h budú služby Božie v Domove dôchodcov Pri kríži.
≽ V piatok o 15,15h sa pravidelne stretáva náš dorast. Srdečne mladých
z nášho CZ pozývame na tieto stretnutia.
≽ V rámci Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov sa bude Celobratislavská
ekumenická bohoslužba Slova. Uskutoční sa v pondelok 22.1.2018 o 17.00 vo
Františkánskom kostole na Františkánskom nám. č. 2.
≽ 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).
≽ Kto chce prispieť do zbierky pre núdznych - v tomto období sú potrebné
tieto veci: zimné bundy, šály, čapice, rukavice, ponožky, deky, spacáky,
sviečky, baterky, hygienické vlhčené utierky. Vyzbierané veci budú odovzdané
do skladu na Ambroseho ul. (Kresťania v meste).

Pravidelné stretnutia v našom cirkevnom zbore:
Utorok
(16.1.2018)

Streda
(17.1.2018)

Štvrtok
(18.1.2018)
Piatok
(19.1.2018)

Nedeľa
(21.1.2018)

10,00h Služby Božie v Domove dôchodcov v Stupave
(Služby Božie pre sestry a bratov, ktorí bývajú v Domove
dôchodcov)
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.)

