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Hospodinov dom
≽ Predspev: Ó, Ježiši Tvoje vzkriesenie daj, nech nám hriešnym slúži na spasenie.
Prihovor sa k Otcu za nás, Ducha pravdy zošli na nás, aby sme aj v tejto chvíli verne Teba
ctili, tak žili z Tvojej milosti, napokon prišli pred tvár Tvojej velebnosti. 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. 378
≽ Sláva, pozdrav, kolekta
≽ Epištola 2 Kor 5, 1-5
≽ Pieseň č. 209
≽ Evanjelium Mt 7, 24-27
≽ Viera všeobecná kresťanská
≽ Pieseň č. 445
≽ Kázeň 2 Sam 7,16
≽ Modlitba, oznamy
≽ Pieseň č. 229, 1. – 2.v.
≽ Antifóna č. 72

Kňaz: Aké sú milé Tvoje príbytky, Hospodine mocností!
Zbor: Duše nám túžia po sieňach Hospodinových.
≽ Kolekta, Áronovské požehnanie
≽ Pieseň č. 229, 3. – 4.v.

KÁZŇOVÝ TEXT: 2 Sam 7,16
16Trvalý bude tvoj dom i tvoje kráľovstvo večne predo mnou a tvoj
trón bude pevný naveky.

MILODARY:
≽ Bohuznáma sestra ďakuje Pánu Bohu za doterajšiu milosť a s láskou spomína na
svojich zosnulých rodičov a svojich bratov. Pri platení CP venuje na náš CZ 50 €.
≽ Bohuznáma mladá rodina venuje cirkevný príspevok a milodar na náš CZ 500 €.

OZNAMY:
Vo štvrtok 10.5.2018 bude Vstúpenie. Služby Božie budeme mať v našom kostole
o 18,00h. Po nich bude nácvik spevokolu.
V stredu 9.5.2018 budú služby Božie v DD Stupava o 10,30h a DD Pri kríži o 16,00h.
Konfirmácia v našom cirkevnom zbore bude 27.5.2018.
Spoločenstvo evanjelických žien pozýva na stretnutie, ktoré sa uskutoční 6.5.2018
o 15,00h na Konventnej ulici č. 11. Téma stretnutia: Láska dirigentky Eleny
Šarayovej-Kováčovej k práci s Bratislavským detským zborom a Dámskym
komorným orchestrom.
Detský tábor v našom cirkevnom zbore bude 9.7.2018 – 13.7.2018.

Zosnulý:
CZ Dúbravka:

† Milan Malach, 72 r.

Ofera:
Minulú nedeľu bola ofera 301,08 €

