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Pane, nemám nikoho
≽ Úvodná pieseň: Jasaj v Pánovi celá zem
≽ 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. 368
≽ Sláva, pozdrav, kolekta
≽ Žalm 103 (On vie ako sme stvorení)
≽ Pieseň: Som tvojou ovečkou (požehnanie detí)
≽ Detský program
≽ Pieseň č. 245 – 1.v.
≽ Kázeň - J 11, 1-8,
≽ Modlitba, oznamy
≽ Pieseň: Vďaka Ježiš
≽ Antifóna č. 86

Kňaz: Chváľte Hospodina všetky národy a velebte Ho všetci ľudia.
Zbor: Lebo je nesmierna Jeho milosť nad nami. Haleluja.
≽ Kolekta, Áronovské požehnanie
≽ Pieseň: Nech ťa požehná Pán Ježiš
≽ Pieseň: Milosť Kristova
≽ Piesne detí

KÁZŇOVÝ TEXT: J 11, 1-8
1 Potom bol židovský sviatok a Ježiš išiel do Jeruzalema. 2 V Jeruzaleme pri Ovčej
bráne bolo jazero s hebrejským menom Betezda, s piatimi prístrešiami. 3 Mnoho
chorých ležalo v nich slepých, chromých, vychradnutých ktorí čakali, až sa voda
pohne, 4 lebo z času na čas anjel Pánov zostupoval na jazero a zvíril vodu; a ten, kto
prvý vošiel do zvírenej vody, ozdravel, nech ho akákoľvek choroba trápila. 5 I bol
tam človek tridsaťosem rokov chorý. 6 Keď ho Ježiš videl ležať a poznal, že je už dlhší
čas chorý; spýtal sa ho: Chceš byť zdravý? 7 Odpovedal Mu chorý: Pane, nemám
nikoho, kto by ma zaniesol do jazera, keď sa voda zvíri; a dokiaľ sám prídem tam,
vstúpi iný predo mnou. 8 Povedal mu Ježiš: Vstaň, vezmi si lôžko a choď! 9Ten
človek hneď ozdravel, vzal si lôžko a chodil. A bola práve sobota.

MILODARY:
≽ Bohuznámi rodičia ďakujú za 40 rokov svojho syna. Porúčajú ho do Božích rúk
a prosia o zdravie a Božie milostivé vedenie. Pre celú rodinu vyprosujú Božie
požehnanie a ochranu. Venujú 100 €.

OZNAMY:
≽ Večera Pánova bude v pôstnom období každú nedeľu po službách Božích.
≽ Pozývame na PROCHRIST 2018, 12. – 18. marec 2018 o 18.00 v Novom kostole na
Legionárskej.

≽ V stredu 28. februára 2018 o 16.00 hod budú evanjelické služby Božie v kaplnke na
Úrade vlády SR v Bratislave, ktoré bude mať ev. a. v. farárka Mgr. Oľga Klátiková.

≽ V kníhkupectve Jonatán si môžete zakúpiť novú, výnimočnú publikáciu - Dejiny
Evanjelického cirkevného zboru augsburského vyznania Bratislava. Jej autorom je
niekdajší profesor evanjelického lýcea Josef Schrödl, prvý raz vyšla v roku 1906 pri 300.
výročí založenia evanjelického zboru na území Bratislavy. Súčasťou knihy sú fotografie
originálnych dokumentov, poslednú kapitolu (stručné zhrnutie života evanjelikov v
Bratislave v 20. storočí) napísal historik a archivár Martin "Miti" Kováč. Plná cena kniha
je 19,90 €, v Jonatáne si ju môžete kúpiť za výhodných 15,90 €.

≽ V nedeľu 4. 3. 2018 o 15.00 bude v Ev. kostole v Petržalke Svetový deň modlitieb.
≽ Minulú nedeľu bola ofera 290,84 €.

Pravidelné stretnutia v našom cirkevnom zbore:
Utorok
10,00h Služby Božie v Domove dôchodcov v Stupave
(27.2.2018) (Služby Božie pre sestry a bratov, ktorí bývajú v Domove dôchodcov)

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)
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. ročník
(28.2.2018) (Vzdelávanie ku kresťanskej dospelosti. Ročník navštevujú mladí narodení
v roku 2005, 2004 a starší)
16,00h Služby Božie v Domove dôchodcov Pri kríži
(Služby Božie pre sestry a bratov, ktorí bývajú v Domove dôchodcov)
Štvrtok
10,00h Služby Božie DD - EDS Partizánska
(1.3.2018)
(Služby Božie pre sestry a bratov, ktorí bývajú v Domove dôchodcov)
10,45h Služby Božie DD - Nádeje - Hanulova
Piatok
14,00h Vyučovanie konfirmandov – 1. ročník
(2.3.2018) (Vzdelávanie ku kresťanskej dospelosti. Ročník navštevujú mladí narodení
v roku 2005, 2004 a starší)
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
(4.3.2018) (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 (káže brat farár Ján Kolesár)
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.)
Vyhlásenie najvyšších predstaviteľov kresťanských cirkví v Slovenskej republike k tzv.
Istanbulskému dohovoru
Moderná doba, zmeny v pohľade na človeka a spôsob života, veľký dôraz na
individualizmus, osobný rozvoj a osobné záujmy – to všetko prinieslo so sebou aj
negatívne javy, medzi ktoré patria rozličné prejavy násilia, a to aj vo vzťahoch medzi
najbližšími, teda v rodinách. Ako kresťania veríme, že Boh stvoril všetkých ľudí rovných v

dôstojnosti. Každý človek je jedinečný, Boh chce z nás mať jednu rodinu, v ktorej sa
navzájom dopĺňame. Násilie nikdy nie je vhodnou cestou na riešenie problémov. Je dobré,
že si tieto pravdy v spoločnosti stále viac uvedomujeme a prispôsobuje sa tomu aj naša
legislatíva, čo možno len oceniť. Pri dosahovaní ideálov je však rovnako dôležité, aké
prostriedky si pri tom zvolíme. Účel nesvätí prostriedky a nie každá cesta vedie k
vytýčenému cieľu. Aj preto so znepokojením sledujeme iniciatívy, ktoré smerujú k
ratifikácii kontroverzného dohovoru Rady Európy, tzv. Istanbulského dohovoru.
Istanbulský dohovor vidí koreň domáceho násilia aj v zaužívaných „rolách" mužov a žien,
ktoré nazýva stereotypnými, a žiada na riešenie tohto problému ustúpiť od špecifických
čŕt biologicky danej ľudskej prirodzenosti muža a ženy v prospech tzv. rodovej rovnosti.
Pojem „rod" pritom definuje ako „súbor spoločnosťou vytvorených rolí, vzorov správania,
činností a atribútov, ktoré daná spoločnosť považuje za primerané pre ženy a mužov" (či.
3, písm. c). Dohovor vyžaduje, aby odsúdeniahodné „stereotypné roly" (či. 12, ods. 1), ako
aj zavádzanie „nestereotypných rodových rolí" (či. 14, ods. 1) posudzovala nejasne
definovaná „skupina expertov" (či. 66), nadradená aj národným parlamentom. Dohovor,
ak sa bude aplikovať, zásadným spôsobom zasiahne do legislatívy, výchovy a vzdelávania
vo všetkých signatárskych štátoch, pričom „k žiadnemu ustanoveniu dohovoru nie sú
prípustné žiadne výhrady" [či. 78. ods. 1), okrem niekoľkých nepodstatných výnimiek.
Nemáme dôveru, že vyjadrenia expertov budú pravdivé a napomôžu účinne predchádzať
domácemu násiliu. Skôr sa obávame šírenia genderovej a protirodinnej agendy. Téma
násilia v rodine si žiada komplexný prístup. Môže sa totiž týkať nielen žien, ale aj ďalších
zraniteľných osôb. Každé násilie charakterizuje neúcta k ľudskej dôstojnosti, ktorá je ako
dar od Boha nedotknuteľná. * Kresťanské cirkvi v Slovenskej republike sa hlásia k rovnosti
pohlaví. Sme za ochranu žien pred akýmkoľvek násilím, nemôžeme však súhlasiť s
ideológiami, ktoré rovnosť prezentujú ako rovnakosť a prichádzajú až k popretiu
rozdielov medzi mužmi a ženami. Prirodzeným vzťahom muža a ženy nie je konflikt, ale
povolanie k harmónii a vzájomnému doplňovaniu sa v Božom diele manželstva a rodiny.
Tolerovať možno slabosť, nie však lož. Sme pevne presvedčení, že existuje nemenná
pravda o človeku, o identite muža a ženy, a túto pravdu my ako ľudia neurčujeme, len
objavujeme. Zároveň tvrdíme, že sme schopní jej poznania, presne tak, ako sme pri
zachovaní zdravého úsudku schopní poznania pravdy o manželstve, ktoré je zväzkom
jedného muža a jednej ženy. My, predstavitelia kresťanských cirkví, obraciame sa týmto
vyhlásením na všetkých občanov Slovenskej republiky a verejných predstaviteľov, aby sme
potvrdili, že podporujeme úsilie o efektívne riešenie problému domáceho násilia. Zároveň
vyhlasujeme, že viaceré tézy, ktoré v tejto súvislosti ponúka tzv. Istanbulský dohovor,
považujeme za prejavy genderovej ideológie. Z tohto dôvodu sa obraciame na vládu
Slovenskej republiky, aby stiahla podpis Slovenska pod týmto dohovorom. Urobme, čo je
v našich silách, pre účinnú ochranu všetkých osôb ohrozených násilím, ale rovnako aj na
podporu zdravých manželstiev a rodín. Prosíme dobrotivého Pána, aby nám dal silu obstáť
v tomto úsilí: aby sa s každým človekom zaobchádzalo spravodlivo, na základe nemennej
pravdy o mužovi a žene, ktorí sú stvorení na Boží obraz.
V Badíne, 13. februára 2018 Toto vyhlásenie schválili a podpísali predstavitelia
Rímskokatolíckej cirkvi, Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania, Gréckokatolíckej cirkvi,
Pravoslávnej cirkvi, Reformovanej kresťanskej cirkvi, Cirkvi bratskej, Evanjelickej cirkvi
metodistickej, Bratskej jednoty baptistov, Starokatolíckej cirkvi, Apoštolskej cirkvi na
Slovensku a Cirkvi adventistov siedmeho dňa.

