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Dobrá voľba


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. 373
Sláva, pozdrav, kolekta, Epištola – G 5, 13-18
Pieseň č. 316 - požehnanie detí
Evanjelium – Mt 21, 28-32
Pieseň č. 203
Kázeň - Lk 10, 38 - 42
Modlitba, oznamy
Áronovské požehnanie
Pieseň : Milosť Kristova

Kázňový text: Lk 10,

38 – 42
38 Keď išli ďalej, vošiel do nejakej dediny. Do svojho domu Ho prijala žena
menom Marta. 39 Mala sestru, ktorá sa volala Mária. Tá si sadla Pánovi k
nohám a počúvala Jeho slová. 40 Ale Marta bola príliš zamestnaná
posluhovaním. Pristúpila (k Nemu) a povedala: Nedbáš, Pane, že mi sestra
samej dá posluhovať? Povedz jej, nech mi pomôže. 41 Odpovedal jej Pán:
Marta, Marta, starostlivá si a znepokojuješ sa pre mnohé veci. 42 Len
jedno je potrebné. Mária si vybrala lepší podiel, ktorý jej nikto nevezme.

Milodary
* Naša spolusestra Anička ďakuje Pánu Bohu za svojho syna, pri jeho jubileu 60
rokov. Je vďačná Bohu zato, že ho vyslobodil z mnohých ťažkosti a prosí o jeho
vieru. Porúča celú rodinu do Božích rúk a prosí, aby si ich pritiahol bližšie k sebe.
Spomína aj na svoju najdrahšiu mamu, ktorá ju viedla a formovala vo viere. Venuje
100 €.
* Bohuznáma sestra z vďačnosti pri svojom životnom jubileu venuje 20 € na
besiedku a 50 € na potreby CZ.
* Bohuznámi bratia ďakujú Pánu Bohu za pomoc a ochranu. Porúčajúc sa aj naďalej
do Jeho milostivých rúk venujú na náš CZ 100 €.
* Pri konfirmácii Daniela venujú z vďačnosti rodičia a krstní otec milodar 110 €.
* Krstní rodičia pri konfirmácii Martina venujú na náš CZ 100 €.
* Rodina pri konfirmácii Tamarky Letkovej z vďačnosti za ňu aj celú rodinu venuje
milodar na náš CZ.
* Pri príležitosti konfirmácie Andrejka, rodičia a starí rodičia venujú na rekonštrukciu
kostola 100 €.
* Bohuznáma rodina venuje na prácu s mládežou v našom CZ 200 €.
* Bohuznáma rodina pri spomienke na svojich najbližších zosnulých ďakuje Pánu
Bohu za milosť a prosí o zdravie a Božie požehnanie pre celú rodinu do ďalších
rokov. Venuje na náš CZ 100 €.
* Bohuznáma sestra venuje pri platení CP milodar 40 €, prosí o Božie lekárstvo
a ochranu.

Oznamy
 Dnes bude po skončení služieb Božích volebný konvent. Voliť budeme člena

predsedníctva Západného dištriktu ECAV – dištriktuálneho biskupa.
Kandidáti: Mgr. Ján Bunčák, Mgr. Ján Čermák, Mgr. Ján Hroboň, Mgr. Ján Jančo,
Mgr. Michal Zajden, PhD.
Konvent, kde prebehne voľba generálneho biskupa a generálneho dozorcu bude
v našom CZ v nedeľu, 17. júna 2018 po službách Božích. Voľby budú tajné.
Kandidáti na post generálneho biskupa:
Mgr. Ivan Eľko, Mgr. Katarína Hudáková, Doc. ThDr. Sidónia Horňanová, PhD.,
Mgr. Marián Kaňuch a kandidát na generálneho dozorcu Ing. Ján Brozman.
 V utorok o 18,00h bude biblická hodina. O činnosti Detskej misie a misii vôbec príde
prednášať Michal Fraňo.
 V pondelok, 4.6.2018 o 10,30h budú služby Božie v Domove dôchodcov v Stupave.
 V stredu 6.6.2018 o 16,00h budú služby Božie v Domove dôchodcov Pri kríži.
 Spoločenstvo evanjelických žien organizuje stretnutie, ktoré sa uskutoční 3. júna o
15.00 v kostole v Rači. Téma stretnutia: HUDBA A REFORMÁCIA. Prednáša PhDr. Ľudmila
Michalková PhD.
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CZ Konventná: † Oľga Šimonovičová, 97 r.

