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Prinášajte ovocie hodné pokánia
PROGRAM









Úvodné oslovenie
Predspev:

Pieseň č. 214
Sláva, pozdrav, kolekta,
Evanjelium - Mt 7, 15-23
Viera všeobecná kresťanská
Pieseň č. 490 (požehnanie detí)








Kázeň - Lk 3, 7-14
Modlitba, oznamy
Pieseň č. 95 - 1. a 5. v.
Večera Pánova
Áronovské požehnanie
Milosť Kristova

Kázňový text: Lk 3, 7-14
7

I hovoril zástupom, ktoré vychádzali k nemu, aby sa mu dali pokrstiť: Vreteničie plemeno, kto vám ukázal, ako uniknúť budúcemu hnevu? 8Vydávajte preto ovocie hodné pokánia, a ani sa len nepokúste hovoriť si: Máme otca Abraháma! Lebo vravím vám, že Boh aj
z týchto kameňov môže vzbudiť Abrahámovi deti.9Ale už aj sekera je priložená na korene
stromov, a každý strom, ktorý nerodí dobré ovocie, vytnú a hodia do ohňa. 10I spytovali
sa ho zástupy: Čo teda robiť?11Odpovedal im: Kto má dve košele, nech dá tomu, kto nemá; a kto má pokrm, nech urobí podobne. 12Prišli aj colníci, aby sa dali pokrstiť, a hovorili
mu: Majstre, čo robiť? 13Odpovedal im: Nevyberajte viac, ako vám prikázali. 14Spýtali sa
ho aj vojaci: A čo my máme robiť? Odpovedal im: Nikoho nevydierajte, ani neudávajte,
ale pristávajte na svojom žolde.

MILODARY:
* Bohuznáma sestra pri svojich 80. narodeninách ďakuje Pánu Bohu
za jeho milostivé vedenie. Prosí o zdravie a pomoc pre seba aj svojho
manžela a Božie požehnanie pre celú rodinu. Venuje 50 €.
* Bohuznáma sestra pri príležitosti okrúhleho jubilea 80 rokov venuje na CZ 100 €. Prosí o pomoc a ďalšie Božie vedenie.
* Bohuznáma sestra so svojimi najbližšími s láskou spomína na svojho manžela, otca a starého otca pri jeho nedožitých 70. narodeninách.
Ďakuje Pánu Bohu za milosť a požehnanie, ktoré sa dostáva celej rodine. Prosí o ďalšie Božie vedenie. Venuje na CZ 50 €.
* Bohuznámy brat pri platení CP venuje na zbor 50 €. Prosí o Božie
lekárstvo a pomoc.
* Bohuznáma sestra pri platení CP venuje na náš CZ 20 € a pre deti
v Červenici 10 €. Ďakuje Pánu Bohu za doterajšiu pomoc.
* Bohuznáma sestra pri platení CP venuje pre náš CZ 50 €. Ďakuje
Pánu Bohu za milosť a požehnanie a prosí aj naďalej o Jeho pomoc a
ochranu pre celú svoju rodinu.

OZNAMY :
Večera Pánova bude v pôste každú nedeľu po službách Božích.
 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.




Živena, spolok slovenských žien MO Bratislava bude mať stretnutie 9. 3.
2017 o 15,30 v Starom lýceu na Konventnej. S Mgr. Danielou Fiačanovou budeme spomínať na štúrovského básnika Janka Kráľa, s recitáciou Alfréda Swana.
Srdečne Vás pozývame."

Ofera:
Minulú nedeľu bola ofera — 306,78 €.

Zosnulí:
CZ Dúbravka: † Viera Rafaelisová, 62 r.
CZ Legionárska: † Anna Gregorovičová, 84 r. † Ilda Sitárová, 92 r.

Pravidelné stretnutia
v našom cirkevnom
zbore:
Utorok:
10,30h Služby Božie – Stupava
(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.)

