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Keby...
≽ Úvodné oslovenie
≽ Predspev: Neopúšťaj ma, Hospodine

≽ 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, Epištola - 2Kr 6, 1-10
≽ Pieseň č. 117 (požehnanie detí)
≽ Kázeň - J11, 20-27
≽ Modlitba, oznamy
≽ Pieseň č. 266 – 1.v.
≽ Antifóna č. 30
Kňaz: Kristus trpel za nás a dal nám príklad.
Zbor: Aby sme kráčali v Jeho šľapajach.
≽ Kolekta, Áronovské požehnanie
≽ Pieseň: Milosť Kristova

KÁZŇOVÝ TEXT: J11, 20-27
20Keď Marta počula, že Ježiš prichádza, šla Mu naproti, Mária však sedela doma. 21I
povedala Marta Ježišovi: Pane, keby si bol býval tu, nebol by mi brat umrel. 22Ale aj
teraz viem, že čokoľvek by si prosil od Boha, dá Ti Boh. 23Povedal jej Ježiš: Tvoj brat
vstane z mŕtvych. 24Marta mu odpovedala: Viem, že vstane pri vzkriesení v
posledný deň. 25Riekol jej Ježiš: Ja som vzkriesenie a život - kto verí vo mňa, bude
žiť, aj keď umrie, 26a nik neumrie naveky, kto žije a verí vo mňa. Či veríš tomu?
27Povedala Mu: Áno, Pane, ja som uverila, že Ty si Kristus, Syn Boží, ktorý mal prísť
na svet.

MILODARY:
≽ Manžel a deti s láskou spomínajú na svoju manželku Vierku Rafaelisovú, pri
1. výročí jej odchodu do večnosti. Spomínajú aj na jej sestru Darinku pri
16. výročí úmrtia. Prosia o Božie potešenie a požehnanie pre celú rodinu
a venujú na CZ 100 €.
≽ V stredu 14. 2. 2018 sme sa rozlúčili s Róbertom Šťavinom. Zomrel vo veku 48
rokov. Smútiaca rodina venuje na náš CZ 50 €.
≽ Bohuznáma sestra pri platení cirkevného príspevku venuje na náš cirkevný
zbor 20 €.
≽ Bohuznámy brat pri platení CP z vďaky za Božiu pomoc venuje na CZ 50 €.
≽ Bohuznáma sestra pri platení CP z vďaky venuje na náš CZ 50 €.
≽ Bohuznáma sestra pri platení CP venuje svoj pravidelný milodar 50 €.

OZNAMY:
≽ Večera Pánova bude v pôstnom období každú nedeľu po službách Božích,
okrem dnešnej, kedy mame výročný zborový konvent.
≽ Minulú nedeľu bola ofera 285,21 €.

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.

