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Hypertrofické ego - zabijak vzťahov
≽ 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. 213
≽ Sláva, pozdrav, kolekta, Epištola - 1Pt 5, 1-7
≽ Pieseň č. 471 (požehnanie detí)
≽ Evanjelium – Mt 23, 29-36
≽ Viera všeobecná kresťanská
≽ Pieseň č. 551
≽ Kázeň - 1M 4, 1-16
≽ Modlitba, oznamy
≽ Pieseň č. 547 - 1. a 2. v.
≽ Antifóna č. 79
Kňaz: Ak budeš počítať neprávosti, Hospodine Pane, kto obstojí?
Zbor: U Teba je však odpustenie, haleluja!
≽ Kolekta, Áronovské požehnanie
≽ Pieseň č. 223

KÁZŇOVÝ TEXT: 1M 4, 1-16
1Potom Adam poznal svoju ženu Evu; ona počala a porodila Kaina. Povedala: Dostala som
muža od Hospodina. 2Potom porodila Ábela, jeho brata; Ábel bol pastierom oviec, Kain bol
však roľníkom. 3Po nejakom čase Kain priniesol Hospodinovi obeť z plodín poľa. 4Aj Ábel
obetoval z prvorodeniat svojho stáda, a to z najtučnejších. Vtedy Hospodin priaznivo
zhliadol na Ábela a na jeho obeť, 5ale na Kaina a na jeho obeť nezhliadol. Nato Kain vzbĺkol
veľkým hnevom a zamračila sa mu tvár. 6Hospodin však riekol Kainovi: Prečo si vzbĺkol
hnevom a prečo sa ti zamračila tvár? 7Zaiste, ak budeš dobre robiť, rozjasní sa ti; ak však
nebudeš dobre robiť, hriech striehne pri dverách, na teba je upriamená jeho žiadostivosť;
ale ty ho opanuj! 8Nato Kain povedal svojmu bratovi Ábelovi: Poďme na pole. Keď boli na
poli, Kain napadol brata Ábela a zabil ho. 9Tu riekol Hospodin Kainovi: Kde je tvoj brat
Ábel? A on odvetil: Neviem; či som ja strážcom svojho brata? 10Nato Boh riekol: Čo si to
urobil? Hlas krvi tvojho brata volá zo zeme ku mne. 11Teraz budeš kliatbou zahnaný z pôdy,
ktorá otvorila ústa, aby prijala krv tvojho brata z tvojich rúk. 12Keď budeš obrábať pôdu,
nebude ti viac dávať svoju silu; tulákom a bludárom budeš na zemi. 13I povedal Kain
Hospodinovi: Väčší je môj trest, než by som ho vládal zniesť. 14Ajhľa, dnes ma odháňaš z
pôdy a ja sa musím skrývať pred tvojou tvárou; budem tulákom a bludárom na zemi; a kto
ma stretne, zabije ma. 15Hospodin mu však riekol: Práve preto, ktokoľvek by zabil Kaina,
odnesie si sedemnásobnú pomstu. A Hospodin urobil Kainovi znak, aby ho nikto, kto ho
stretne, nezabil. 16Vtedy Kain odišiel od tváre Hospodinovej a býval v krajine Nód,
východne od Édenu.

MILODARY:
≽ Bohuznámy brat z vďačnosti pri platení cirkevného príspevku venuje cez IB
milodar 70 €.
≽ Sestra Mária Sudorová, ktorá roky navštevovala naše spoločenstvo, a teraz
svoju jeseň života žije v zariadení Samaritán v Galante, pri platení CP venuje na
náš cirkevný zbor 90 €. Prosí Pána Boha o Jeho lekárstvo a ochranu pre celú
rodinu.
≽ Bohuznámi manželia si práve dnes pripomínajú 35. jubileum vstupu na
spoločnú cestu životom. Ďakujú Pánu Bohu za Jeho milostivé vedenie,
požehnanie, za dar ktorý mohli jeden v druhom prijať. Prosia aj naďalej
o požehnanie pre seba a celú rodinu. Venujú 50 €.

OZNAMY:
≽ Zborové presbyterstvo pozýva na výročný zborový konvent, ktorý bude
18.2.2018 po službách Božích. Na konvente budeme voliť aj zborového
dozorcu a zborových funkcionárov.
≽ Zasadnutie výročného presbyterstva bude 14.2.2018 o 18,30h
≽ V utorok o 18,00h bude Biblická hodina. Preberáme príbehy I. knihy
Mojžišovej.
≽ Ďakujeme všetkým, ktorí si v roku 2017 zaplatili cirkevný príspevok, podľa
toho zisťujeme počet aktívnych členov. Každý kto sa zaeviduje do
cirkevného zboru zaväzuje sa k ročnému príspevku. Konventom je táto suma
odporúčaná 10 € na člena CZ. Prosíme, aby ste pripomenuli tento záväzok aj
svojim blízkym. Zaplatiť ho môžete v kancelárii farského úradu, v nedeľu
u sestry pokladníčky D. Verčimákovej, alebo prevodom na náš bankový účet,
ktorý je uvedený v hlavičke každého Bulletinu. (Do účelu uveďte svoje meno,
CP a rok za ktorý uhrádzate cirkevný príspevok).
≽ Centrum rodiny v Dúbravke pozýva na fašiangový karneval s bohatým
programom pre deti, v sobotu 10. 2. 2018, Bazovského 6, od 15.30 - 17.30hod.
Centrum rodiny prosí o pomoc do zbierky pre chudobných. Potrebné sú najmä
pracie prášky, šampóny, zubné pasty, jednorazove žiletky, detské plienky, jar,
cukor, olej, akékoľvek konzervy / rybacie, zelenina, kompóty, masové, na
cestoviny atď. / výrobky pre kojencov / mydla, výživy, snáre, sušené mlieka /
akékoľvek sladkosti. Tiež veľmi uvíta pomoc pri distribúcii potravín.

≽ Evanjelické služby Božie v kaplnke na Úrade vlády SR v Bratislave (Námestie
slobody 1) budú v stredu 7. februára 2018 o 16.00 hod. Bude ich mať ev. a. v.
farárka Erika Valková-Krišťáková, duchovná správkyňa Teologického domova pri
EBF UK.

OFERA: Minulú nedeľu bola ofera – 457,50€.
ZOSNULÍ :
CZ Dúbravka:

† Mgr. Katarína Kovačovičová, 66 r.

CZ Legionárska: † Pavla Bartíková, 87 r.

† Mgr. Anna Raučinová, 81 r.

CZ Konventná: † prof. Igor Kišš, 85 r.
† Michal Kočiš, 85 r.
† Ing. Jozef Knížek, 78 r.

† Viera Prochotská, 81 r.
† Ján Vieska, 81 r.
† Veronika Striežová, 93 r.

Pravidelné stretnutia v našom cirkevnom zbore:
Utorok
(6.2.2018)

Streda
(7.2.2018)
Štvrtok
(8.2.2018)
Piatok
(9.2.2018)

Nedeľa
(11.2.2018)

10,00h Služby Božie v Domove dôchodcov v Stupave
(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)
15,15h Vyučovanie konfirmandov – 1. ročník
(Vzdelávanie ku kresťanskej dospelosti. Ročník navštevujú mladí narodení
v roku 2005, 2004 a starší)
10,00h Služby Božie DD - EDS Partizánska
(Služby Božie pre sestry a bratov, ktorí bývajú v Domove dôchodcov)
14,00h Vyučovanie konfirmandov – 1. ročník
(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.)
10,30h Služby Božie – kostol
(káže domáci brat farár 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.)

≽ Ak by ste chceli venovať 2% deťom Sibylke a Vladkovi, ktorí majú spinálnu svalovú
atrofiu, môžete si zobrať tlačivá pri východe z kostola. Ďakujeme.

