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Iba jedno je treba, hľadať najprv Kráľovstvo Božie.
PROGRAM

káže: PhDr. ThDr. Lucjan Klimsza, PhD.

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. 345
Sláva, pozdrav, kolekta, Epištola - Kor. 13,1-13
Starozm. text: Amos 5,21-24
Pieseň č. 445 (požehnanie detí)
Evanjelium - Lk 18, 31-43
Viera všeobecná kresťanská
Pieseň č. 493
Kázeň - Lk 10,38-42
Modlitba, oznamy
Pieseň č. 365
Antifóna č. 89
Kňaz: Ó Hospodine, po nebesia siaha Tvoja milosť.
Zbor: až po oblaky Tvoja vernosť.
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: Lk 10,38-42
38

Keď išli ďalej, vošiel do nejakej dediny. [Do svojho domu] Ho prijala žena
menom Marta. 39Mala sestru, ktorá sa volala Mária. Tá si sadla Pánovi k
nohám a počúvala Jeho slová. 40Ale Marta bola príliš zamestnaná posluhovaním. Pristúpila (k Nemu) a povedala: Nedbáš, Pane, že mi sestra samej dá posluhovať? Povedz jej, nech mi pomôže. 41Odpovedal jej Pán:
Marta, Marta, starostlivá si a znepokojuješ sa pre mnohé veci. 42Len jedno
je potrebné. Mária si vybrala lepší podiel, ktorý jej nikto nevezme.

MILODARY:
* Bohuznáma sestra pri spomienke na zosnulých rodičov a bratov
ďakuje Pánu Bohu za ich životy, za milosť a požehnanie, ktoré sa jej dostáva. Prosí o Božie vedenie pre celú rodinu a venuje na CZ 50 €.
* Bohuznáma sestra so svojimi najbližšími s láskou spomína na svojich rodičov - mamičku, ktorá zomrela pred rokom a otca, ktorý ich predišiel do večnosti pred 20. rokmi. Ďakuje Pánu Bohu za ich život a prosí o
Božie potešenie. Venuje 50 €.
* Bohuznáma sestra prosí o Božie lekárstvo a uzdravenie vo svojej
ťažkej chorobe. Ďakuje Pánu Bohu za úspešnú operáciu, dobré výsledky
a všetky modlitby. Venuje 40 €.
* Bohuznáma sestra pri platení CP venuje milodar 30 €.

OZNAMY :
Budúca nedeľa bude 1. pôstna. Počas služieb Božích budeme mať
spoločnú Večeru Pánovu.
 V sobotu 11.3. 2017 budeme mať Modlitby 12/1. Kto sa chce zapojiť, nech sa zapíše do zoznamu pri východe z kostola.
 Dňa 9.3.2017 o 18.45 v Devínskej N. V. sa bude konať Svetový deň
modlitieb. Budeme sa modliť za Filipíny. Zaspieva aj náš spevokol.




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.
 Detská misia pozýva záujemcov o prácu s deťmi na kurz . Je určený pre pracovníkov v nedeľných školách, kluboch s deťmi i dorastom, vyučovaní náboženstva, letných a denných táboroch. Prihlásiť sa môžete elektronicky na stránke
www.detskamisia.sk v časti kalendár akcií Detskej misie , alebo pomocou prihlášky v Detskej misii, Legionárska 4. Viac info na nástenke.
 SEŽ Bratislavy pozýva sestry a bratov 5.3.2017 o 15.00 do zborovej siene na
Legionárskej 6 na stretnutie. Na tému: Čo je typicky evanjelické? sa prihovorí
brat farár Martin Šefranko. Budete srdečne vítaní!

Ofera:
Minulú nedeľu bola ofera — 238,40 €.

Zosnulí:
CZ Dúbravka:

† Etela Rosová, 94 r.
† Anna Ukropcová, 92 r.
† Marta Šavlíková, 76 r.

CZ Konventná:

† Mária Pucherová, 83 r.

Pravidelné stretnutia
v našom cirkevnom
zbore:
Utorok:
15,30h Služby Božie – Pri kríži
(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: Ján 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.)

