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Zásadná otázka života! Miluješ ma viac než...? alebo,
Ježiš nad nami neláme palicu
≽ Predspev: Ó, Ježiši Tvoje vzkriesenie 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:
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. 387
≽ Sláva, pozdrav, kolekta,
≽ Žalm 23
≽ Pieseň - Nádherný Spasiteľ
≽ Evanjelium J 10, 11-18
≽ Viera všeobecná kresťanská
≽ Pieseň – Hospodin je môj Pastier
≽ Kázeň - J 21, 15 – 19
≽ Modlitba, oznamy
≽ Pieseň č. 512 – 1.v.
≽ Antifóna č. 27
Kňaz: Blúdili sme ako ovce a šli sme vlastnou cestou.
Zbor: Kristus ako dobrý Pastier položil život za ovce.
≽ Kolekta, Áronovské požehnanie
≽ Pieseň: Milosť Kristova

Nádherný Spasiteľ
1. Krásne sú lúky, krásne sú stráne zaliate nádherou jarných dní;
Pán Ježiš krajší je nad hviezdy nebeské, túžbou po láske hruď plní.
2. Nádherný Pán môj, Kráľ všetkých kráľov, Syn Boží nám daný, vzácny Pán;
o Tebe snívam, po Tebe túžim, o Tebe spievam chvály žalm.
3. Krásne sú hory, krásne sú moria, keď slnko v podvečer zapadá;
Pán Ježiš krajší je, strápenej duši znie pieseň, čo srdce rozjasá.
4. Nádherný Pán môj, Kráľ všetkých kráľov, Syn Boží nám daný, vzácny Pán;
chvála a vďaka, úcta a sláva na večné veky nech Ti znie.
Hospodin je môj Pastier
1. Hospodin je môj Pastier, Hospodin je môj Pastier, nebudem mať,
nebudem, nebudem mať, nebudem nedostatku.
2. Na pažitiach zelených, na pažitiach zelených, pasie ma a vodí ma, pasie ma
a vodí ma k vodám živým.
3. Dušu moju znavenú, dušu moju znavenú, občerstvuje a teší, občerstvuje
a teší až naveky.

KÁZŇOVÝ TEXT: J 21, 15 – 19
15 Keď si zajedli, riekol Ježiš Šimonovi Petrovi: Šimon, syn Jonášov, miluješ ma väčšmi
ako títo? Odpovedal Mu: Áno, Pane, Ty vieš, že Ťa milujem. Riekol mu (Ježiš): Pas
mojich baránkov! 16Po druhý raz spýtal sa ho zase: Šimon, syn Jonášov, či ma miluješ? A
on Mu odpovedal: Áno, Pane, Ty vieš, že Ťa milujem. Riekol mu: Pas moje ovečky! 17 Aj
po tretí raz sa ho spýtal: Šimon, syn Jonášov, či ma miluješ? Peter sa zarmútil, že sa ho
po tretí raz spýtal: Či ma miluješ? a odpovedal Mu: Pane, Ty vieš všetko; Ty vieš, že Ťa
milujem. Riekol mu Ježiš: Pas moje ovečky! 18 Veru, veru ti hovorím: Dokiaľ si bol
mladší, opasoval si sa sám a šiel si, kam si chcel; ale keď zostarneš, vystrieš ruky a iný ťa
opáše a povedie, kam nechceš. 19 To povedal, aby naznačil, akou smrťou oslávi Boha.
Keď to povedal, riekol mu: Nasleduj ma!

MILODARY:
≽ Bohuznámy brat pri pohrebe svojho brata Vladimíra, z lásky a vďačnosti za jeho život

a pri spomienke venuje na náš CZ 50 €.
≽ 14.4. uplynul rok, čo odišla do večnosti naša spolusestra Katka Kolenčíková. S láskou na
ňu spomínajú bratranci a sesternice, aj všetci čo ju poznali. Venujú na CZ 50 €.
≽ Bohuznáma sestra pri prihlásení do nášho cirkevného zboru venuje milodar 60 €. Prosí
o požehnanie pre celú rodinu.

OZNAMY:
V stredu 18.4.2018 o 18,30h bude zasadnutie nášho presbyterstva.
Budúcu nedeľu 22. 4. o 15,00h bude v našom CZ seniorálne stretnutie priateľov
Zborovej diakonie. Téma stretnutia je: Ako porozumieť dezorientovaným ľuďom
vo vysokom veku. Prednášajúca: Beáta Dobová, riaditeľka SED Bratislava. Prosíme
naše sestry o prinesenie koláčov na toto stretnutie.
Budúcu nedeľu bude v CZ Legionárska stretnutie dôchodcov z viacerých zariadení
pre seniorov v Bratislave a Stupave, ktorým bude po SB prislúžená Večera Pánova.
Pre týchto účastníkov bude pripravený obed s malým občerstvením.

Zosnulí:
CZ Dúbravka

† Vladimír Páťal, 69 r.

† Jozef Špaček, 89 r.

Pravidelné stretnutia v našom cirkevnom zbore:
Utorok
17,00h Modlitby – zborová sieň
(17.4.2018) (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 – 2. ročník
(18.4.2018) (Vzdelávanie ku kresťanskej dospelosti. Ročník navštevujú mladí narodení v roku
2005, 2004 a starší)

Štvrtok
(19.4.2018)
Piatok
(20.4.2018)

10,00h Služby Božie DD - EDS Partizánska
(Služby Božie pre sestry a bratov, ktorí bývajú v Domove dôchodcov)

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.)

Nedeľa
9,30h Spoločné modlitby – zborová sieň
(22.4.2018) (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)

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.)

