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Hodnota v Kristovi
≽ 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. 211
≽ Sláva, pozdrav, kolekta
≽ Epištola Tit 2, 11-15
≽ Pieseň č. 273
≽ Evanjelium Lk 15, 1-7
≽ Viera všeobecná kresťanská
≽ Pieseň č. 630
≽ Kázeň - Fil 8-22
≽ Modlitba, oznamy
≽ Pieseň č. 257 – 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: Fil 8-22
8 Preto, hoci v Kristovi by som ti smelo mohol rozkázať, čo sa ti patrí, 9 pre lásku
radšej prosím, ja, Pavel, starec, a teraz ešte aj väzeň pre Krista Ježiša, 10 prosím ťa
za svoje dieťa, ktoré som splodil vo väzení, za Onezima. 11 Bol ti síce kedysi
neužitočný, ale teraz je užitočný aj tebe aj mne. 12Poslal som ti ho, a ty ho prijmi
ako moje srdce. 13 Chcel som si ho nechať pri sebe, aby mi miesto teba
posluhoval, keď som v putách pre evanjelium, 14 ale nechcel som nič urobiť bez
tvojho vedomia, aby tvoja dobrota nebola akoby vynútená, ale dobrovoľná.
15 Lebo vari preto odišiel na čas, aby si ho potom mal naveky, 16 už nie ako
otroka, ale viac než otroka, ako milovaného brata, milého najmä mne, a tým viac
tebe aj podľa tela, aj po Pánovi. 17 Ak ma teda pokladáš za druha, prijmi ho ako
mňa samého. 18 Ak ťa poškodil v niečom, alebo ti je dlžen niečo, pripíš to na môj
účet; 19 ja, Pavel, písal som to vlastnou rukou, ja zaplatím. Nechcel by som ti
pripomínať, že si mi dlžen aj sám seba. 20 Áno, brat, chcel by som mať zisk z teba
v Pánovi; poteš mi srdce v Kristovi. 21Písal som ti v dôvere, že ma poslúchneš, a
viem, že urobíš aj viac, ako hovorím. 22 Zároveň mi priprav aj prístrešie; dúfam
totiž, že sa vám na vaše prosby vrátim.

MILODARY:
≽ V utorok 17.4.2018 sme sa rozlúčili so spolubratom Gustávom Dávidom. Manželka
so synom s láskou spomínajú, prosia o Božie potešenie a venujú na náš CZ 200 €.
≽ Sestra Andrea pri svojich narodeninách ďakuje Pánu Bohu za pomoc a požehnanie.
Prosí o Jeho lekárstvo vo svojich ťažkostiach. Venuje na opravu nášho kostola 50 €.
≽ Rodina Puškelová pri platení CP venuje milodar 50 €.
≽ Naša mladá rodina venuje z vďačnosti milodar 200 €.
≽ Bohuznáma sestra ďakuje za Božie milostivé vedenie a venuje 20 €.

OZNAMY:
Na budúcu nedeľu budeme mať spoločnú Večeru Pánovu.
Dnes poobede 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.

Zosnulý:
CZ Dúbravka:

† Ing. Gustáv Dávid, 65 r.

Pravidelné stretnutia v našom cirkevnom zbore:
Utorok
17,00h Modlitby – zborová sieň
(24.4.2018) (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 – 1 a 2. ročník - nebude
(25.4.2018) (Vzdelávanie ku kresťanskej dospelosti. Ročník navštevujú mladí narodení v roku
2005, 2004 a starší)

Štvrtok
(26.4.2018)
Piatok
(27.4.2018)

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
(29.4.2018) (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.)

Ofera:
Minulú nedeľu bola ofera 332,57 €.

