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Kresťanstvo bez koreňov
PROGRAM
Úvodné oslovenie

Predspev: Najsvätejší,
Bože všemohúci, pre Syna svojho jednorodeného, Jezu Krista láskavého, zošli nám Ducha Svätého,
ktorý by aj naše srdcia sám ohňom zapálil a pri rozličnosti jazykov všetky národy v jednotu viery zhromaždil. 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. 213

Sláva, pozdrav, kolekta

Evanjelium - J 15, 1-7

Viera všeobecná kresťanská

Pieseň č. 311 (požehnanie detí)

Kázeň - Mt 13, 20-21

Modlitba, oznamy

Pieseň č. 462, 1. a 7. v.

Antifóna č. 87
Kňaz: Blahoslavení, ktorí tvoria pokoj, hovorí Kristus Pán.
Zbor: Lebo synmi Božími budú sa menovať.

Kolekta, Áronovské požehnanie

Milosť Kristova


/: Milosť Kristova buď s vami, Božia láska nech Vás plní,
Svätý Duch nech vo vás príbytok svoj má.:/
/: Nech vedie a žehná a ochraňuje vás.:/

Kázňový text: Mt 13, 20-21
20 A zrno, ktoré bolo zasiate do skalnatej pôdy, to je ten, čo
počúva slovo a hneď ho s radosťou prijíma; 21 nemá však
koreňa v sebe, je len chvíľkový; len čo príde súženie alebo
prenasledovanie pre to slovo, hneď sa pohorší.

MILODARY:
* Rodina Žitňanová pri platení cirkevného príspevku
venuje na detskú besiedku 20 €.
* Bohuznáma rodina s láskou spomína na svojho manžela a
otca pri jeho 66. nedožitých narodeninách a 1. výročí
náhleho odchodu do večnosti. S prosbou o Božiu pomoc a požehnanie venuje na opravu kostola 30 €.
* Včera si Pán života a smrti odvolal z tejto časnosti našu vernú
spolusestru, katechétku Máriu Zatkalíkovú. Zomrela po dlhej a ťažkej chorobe vo veku 70 rokov. Posledná rozlúčka s ňou bude v utorok , 21. 2. 2017 o 14,00h v Dolnom Kubíne.

OZNAMY :
Hneď po skončení sl. Božích bude Výročný zborový konvent.
 Vyučovanie konfirmandov kvôli prázdninám tento
týždeň nebude.

Budúcu nedeľu nám zvesťou Božieho slova poslúži
ThDr. Lucjan Klimsza, PhD., farár Sliezskej ev. a. v. cirkvi.


Pozývame vás na Večer v kostole, na ktorom sa uskutoční slávnostné uvedenie knihy Rolanda Baintona: Luther – život a dielo reformátora, ktorá vychádza pri 500. výročí Reformácie. Podujatie sa bude konať
v nedeľu, 5. 3. 2017 o 18.00 v kostole na Legionárskej. Hostia: Miloš
Kovačka, Michal Valčo, Ewald Danel a spojený spevácky zbor.
 Predsedníctvo Západného dištriktu ECAV vyhlásilo br. Slavomíra Hanusku za nového dištriktuálneho dozorcu. Vzhľadom na skutočnosti,
spojené s procesom volieb, prijalo seniorálne presbyterstvo Bratislavského seniorátu nasledovné uznesenie: „Seniorálne presbyterstvo
Bratislavského seniorátu neakceptuje výsledky volieb dozorcu Západného dištriktu, pretože sa uskutočnili v rozpore s Božím zákonom.”


Ofera:
Minulú nedeľu bola ofera — 245,80 €.

Zosnulí:
CZ Legionárska:

† Ing. Eugen Ján Oltus, CSc., 87 r.
† Ľudovít Koblišek, 82 r.

CZ Konventná:

† Anna Rothensteinová, 77 r.
† Dorota Puškášová, 87 r.

Pravidelné stretnutia
v našom cirkevnom
zbore:
Utorok:
10,30h Služby Božie – Stupava
(Služby Božie pre sestry a bratov, ktorí
bývajú v Domove dôchodcov)
18,30h Nácvik spevokolu – zborová sieň
(pozývame medzi nás všetkých, ktorí radi
spievajú, nácvik spevokolu trvá hodinu
a máte možnosť stráviť čas
v spoločenstve duchovnej rodiny)

Streda:
14,30h Vyučov. konfirmandov - 2. roč.
(Vzdelávanie ku kresťanskej dospelosti.
Ročník navštevujú mladí narodení v roku
2003 a starší)
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)

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

Piatok:
14,30h Vyučov. konfirmandov - 1. roč.
(Vzdelávanie ku kresťanskej dospelosti.
Ročník navštevujú mladí narodení v roku
2004 a starší)
15,00h Dorast – zborová sieň
(stretnutie mladých od konfirmačného
veku až do 20 rokov, pri spoločných hrách,
výklade Božieho slova a pri piesňach.

Nedeľa:
10,30h Služby Božie – kostol
(káže: Lucjan Klimszo)
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.)

17. 2. 2017 uplynuli 4 roky od odchodu do večnosti nášho brata farára Jána Greša. S láskou na neho spomíname.

