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Naša slabosť
KKáážžee:: M
Mggrr.. PPeetteerr M
Moozzoollaa

➢ 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:
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. 173
➢ Sláva, pozdrav, kolekta, Žalm 118, 24-29
➢ Pieseň č. 175 - požehnanie detí
➢ Evanjelium – J 14, 15-21
➢ Viera všeobecná kresťanská
➢ Pieseň č. 181
➢
➢
➢
➢

➢
➢

Kázeň - R 8, 26-27
Modlitba, oznamy
Pieseň č. 171 – 1. v.
Antifóna č. 45
Kňaz: Vylejem svojho Ducha na všetkých ľudí, hovorí Pán.
Zbor: A každý, kto by vyznával Jeho meno, bude spasený.
Kolekta, Áronovské požehnanie
Pieseň : Milosť Kristova

Kázňový text:
26 A tak aj Duch prichádza na pomoc našej slabosti. Lebo
my nevieme, za čo sa máme modliť, ako náleží, ale sám
Duch prihovára sa za nás vzdychaním nevysloviteľným.
27 A Ten, ktorý skúma srdcia, vie, čo má Duch na mysli, že sa
totiž tak prihovára za svätých, ako Boh chce.
M
MIILLO
OD
DA
ARRYY::
➢ Mladí manželia pri 1. výročí svadby ďakujú Pánu Bohu za Jeho požehnanie na

spoločnej ceste životom a venujú na náš CZ 20 €.
➢ Minulú nedeľu bol pokrstený Adam Žilinčan. Rodina z vďačnosti Pánu Bohu venuje
na opravu nášho kostola 50 €.

O
OZZN
NA
AM
MYY::
➢

Služby Božie na 2. slávnosť svätodušnú (zajtra) budú o 18,00h.

➢

Konfirmácia v našom cirkevnom zbore bude budúcu nedeľu, 27.5.2018. V sobotu, 26.5.
o 9,00h k tejto príležitosti bude brigáda v našom kostole. Pozývame okrem konfirmandov
a ich rodičov, aj našich bratov a sestry pripojiť sa a pomôcť skrášliť náš zborový priestor. Za
ochotu vopred ďakujeme.
➢
V nedeľu, 3.6.2018 bude po skončení služieb Božích volebný konvent. Voliť budeme
člena predsedníctva Západného dištriktu ECAV – dištriktuálneho biskupa.
Kandidačná komisia - poradou predsedníctiev seniorátov ZD ECAV zostavila 23.4.2018
týchto kandidátov:
Mgr. Ján Bunčák
Mgr. Ján Čermák
Mgr. Ján Hroboň
Mgr. Ján Jančo
Mgr. Michal Zajden, PhD.
Životopisy aj motivačné listy budeme čítať na konvente. Voľby budú tajné. Svojho kandidáta
označíte na pripravenom volebnom lístku. (Prosíme, aby ste si doniesli perá).
Kandidáti na post generálneho biskupa a generálneho dozorcu budú známi po kandidačnej
porade, ktorá bude 24. mája 2018. Konvent, kde prebehne voľba generálneho biskupa a
generálneho dozorcu bude v našom CZ v nedeľu 17. júna 2018 po službách Božích.
➢

Detský denný tábor v našom cirkevnom zbore bude 9.7.2018 – 13.7.2018.

➢

Ofera minulú nedeľu bola 339,03 €.

Pravidelné stretnutia v našom cirkevnom zbore:
Utorok
17,00h 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 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
(23.4.2018) (Vzdelávanie ku kresťanskej dospelosti. Ročník navštevujú mladí narodení
v roku 2005, 2004 a starší)

16,00h Služby Božie DD - Pri kríži
(Služby Božie pre sestry a bratov, ktorí bývajú v Domove dôchodcov)

Štvrtok
(24.4.2018)
Piatok
(25.4.2018)

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
(27.4.2018) (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.)

Bratislavský seniorát pozýva na koncert študentského spevokolu „Singing Saints“ zo
Saint Paul Lutheran High School z Concordie v Missouri, USA. Zameraním spevokolu
je hlásať evanjelium prostredníctvom hudby. Spevokol vystupuje od roku 1973 a na
konte má viac ako 1000 vystúpení v 29 štátoch USA a v Kanade, vrátane Carnegie Hall
v New Yorku. Koncert sa uskutoční vo štvrtok 31. 5. 2018 o 19.00h v ev. kostole v Modre
Kráľovej. Vstup na koncert je voľný, dobrovoľné príspevky sú vítané.

ZOSNULÍ :
CZ Dúbravka: † Milan Ješko, 78 r.
CZ Legionárska: † Anna Kučerová, 85 r.
CZ Konventná: † Lenka Zaťková, 94 r.

† Emília Dedinská, 89 r.

