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Ježišov facebook
PROGRAM

káže Martin Šefranko

Úvodné oslovenie

Predspev: Ó Ježiši,
Tvoje umučenie 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. 392

Kázeň - Efezským 5, 8

Sláva, pozdrav, kolekta

Modlitba, oznamy

Epištola - Efezským 5, 1- 9

Pieseň č. 636, 1.a 2.v

Pieseň č. 97 (požehnanie detí)

Antifóna č. 30

Evanjelium - Lk 4, 31 – 37
Kňaz: Kristus trpel za nás a dal nám príklad.
Zbor: Aby sme kráčali v Jeho šľapajach.

Viera všeobecná kresťanská

Kolekta, Áronovské požehnanie

Pieseň č. 315




Pieseň č. 636, 3.a 4.v

Kázňový text: Ef 5, 8
1

Napodobňujte teda Boha ako milované deti 2a žite v láske, ako aj Kristus miloval vás a seba samého vydal za nás ako dar a obeť Bohu príjemnej vône. 3Smilstvo však a akúkoľvek nečistou alebo
lakomstvo ani len nespomínajte medzi sebou, ako sa patrí na svätých; 4ani mrzkosť, ani bláznivé
reči a vtipkovanie - čo sa nepatrí; ale radšej dobrorečenie. 5Lebo vedzte a uvedomte si, že ani jeden smilník, ani nečistý alebo lakomec, ktorý je modloslužobníkom, nemá dedičstvo v kráľovstve
Kristovom a Božom. 6Nikto nech vás nezvedie prázdnymi rečami, lebo pre toto prichádza hnev Boží na neposlušných synov. 7Nebuďte teda ich spoluúčastníci. 8Veď ste boli kedysi tmou, ale
teraz ste svetlom v Pánovi; ako deti svetla žite. 9Lebo ovocie svetla je vo všetkej dobrotivosti, spravodlivosti a pravde.

MILODARY:
* Bohuznáma sestra pri platení CP venuje pre náš CZ 30 €. Ďakuje
Pánu Bohu za milostivé vedenie a požehnanie.

Pravidelné stretnutia
v našom cirkevnom
zbore:

OZNAMY :
Na budúcu nedeľu bude spoločná Večera Pánova cez služby Božie.

V stredu o 18,00h bude mať Biblickú hodinu Vladimír Šimo.
Téma: Kresťan v postmodernej spoločnosti.

Je možnosť zorganizovať zájazd do Nemecka—Po stopách
Luthera ako samostatná skupina z Dúbravky (v čase letných
prázdnin). Kto by mal záujem, nech sa zapíše do zoznamu pri východe z kostola. Bude zabezpečený sprievodca, minimálny počet
účastníkov je 25.

Cirkevný zbor ECAV Bratislava – Rača pozýva na Pôstne zastavenie pri slove a hudbe v nedeľu, 26. 3. 2017 o 15.00 h v ev.
kostole na Alstrovej ul. Diela Albinoniho, Faureho, Cohena, Assada, Rodriga, Masseneta zaznejú v podaní umelcov: Mária Rychlová – soprán, Ivica Gabrišová – flauta, Branislav Svitek - husle, Laura
Rodriguez – zobcová flauta a Miriam Rodriguez Brüllová – gitara.
Duchovné slovo - Dušan Kováčik. Vstupné je dobrovoľné.

Cirkevný zbor Legionárska pozýva na koncert pri príležitosti
200. výročia narodenia Jozefa Miloslava Hurbana, ktorý bude v
rámci Večera v kostole, 26. 3. 2017 o 18.00 v kostole.

V pondelok , 27. 3. o 17,00h pri príležitosti 60. výročia začiatku procesu Európskej integrácie (25. marca 1957 boli podpísané Rímske zmluvy) Rada pre ekumenizmus Bratislavskej arcidiecézy spolu s kresťanskými cirkvami a spoločenstvami v Bratislave,
v Ríme a v iných Európskych mestách pozýva na spoločnú ekumenickú modlitbu kresťanov za Európu. V Kostole Zvestovania
Pána - františkáni.

Putovanie „Po stopách Dr. Martina Luthera“, 28. 6. - 2. 7.
2017, Nemecko - s prehliadkou najvýznamnejších miest spojených s pôsobením nášho reformátora (Eisleben, Wittenberg, Eisenach, Erfurt, Wartburg, Halle, Torgau). Podrobný program je na
nástenke.


Ofera:
Minulú nedeľu bola ofera — 319,46 €.

Zosnulí:
CZ Dúbravka:

† Lubuša Šefčovičová, 91 r.
† Berta Gertlerová, 86 r.

CZ Konventná: † Ružena Kovárová, 89 r.

† Kornélia Kompánková, 83 r.
† Štefan Škandera, 87 r.
† Božena Gašparková, 82 r.
† Hana Štefanková, 67 r.

Utorok:
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: Ľudovít 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.)

