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Apoštol Pavel ako módny návrhár
·

Privítanie

· Predspev:
Kňaz: Ó, Ježiši,
Zbor: Tvoje narodenie daj, nech nám hriešnym slúži na spasenie. Prihovor
sa 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

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. 607
· Sláva, pozdrav, kolekta
· Epištola – 1Pt 3, 8 -12
· Pieseň - Pán Boh je Pastier môj (1.x spievajú deti, 2.x sa pridá zbor)

· Evanjelium – Mt 13, 24-30
· Viera všeobecná kresťanská
·

Pieseň č. 449

·

Kázeň - Kol 3, 12-17

·

Modlitba, požehnanie

. Pieseň č. 498, 1.verš
· Antifóna č. 55
Kňaz: Tak svieť vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky.
Zbor: A velebili Vášho Otca, ktorý je v nebesiach.

· Kolekta, Áronovské požehnanie
· Pieseň: 498, 2.-4. verš

Kázňový text: Kolosenským 3,12-17
12 Ako vyvolení Boží, svätí a milovaní, oblečte teda srdečné
milosrdenstvo, dobrotivosť, pokoru, krotkosť, trpezlivosť. 13
Znášajte sa vospolok a odpúšťajte si, ak by niekto mal
sťažnosť proti niekomu; ako aj Pán odpustil vám, tak aj vy. 14
A najmä priodejte sa láskou, ktorá je spojivom dokonalosti.
15 A pokoj Kristov nech rozhoduje vo vašich srdciach, veď k
nemu ste aj vy boli povolaní ako jedno telo; a buďte (za to)
vďační. 16 Slovo Kristovo nech prebýva vo vás bohato; vo
všetkej múdrosti učte a napomínajte sa žalmami, hymnami,
duchovnými piesňami a vďačne spievajte v srdciach Bohu! 17
A čo činíte slovom alebo skutkom, všetko čiňte v mene Pána
Ježiša; a ďakujte Bohu Otcu skrze Neho.

Milodary:
* 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. Na cirkevné ciele venuje 100 Eur.
* Bohuznáma sestra s vďakou za Božiu pomoc a ochranu venuje pri platení
cirkevného príspevku milodar 30 Eur.
* Bohuznáma rodina venuje pri platení cirkevného príspevku milodar na
cirkevné ciele 50 Eur a na diakoniu 30 Eur.
* Bohuznáma rodina pri platení cirkevného príspevku venuje milodar
cirkevnému zboru 60 Eur.
* Bohuznáma sestra pri platení cirkevného príspevku venuje milodar
cirkevnému zboru 20 Eur.
* Bohuznáma sestra venuje pre potreby cirkevného zboru milodar 200 Eur.

Oznamy:
* V sobotu 2. marca o 11: 00 bude vo Zvolene inštalácia generálneho biskupa
a biskupa ZD, ako aj uvedenie generálneho dozorcu do funkcie.
Z organizačných dôvodov prosíme záujemcov o spoločnú dopravu, aby sa
nahlásili do 12. 2. (zmena!) na farskom úrade u s. Bednárovej, prípadne
telefonicky na tel. č. 0910 747 818.
* Ofera z minulej nedele 3. 2. bola 221,42 €.

Počas letných prázdnin 2019 náš cirkevný zbor
v spolupráci s Detskou misiou pripravuje pre vaše deti
tábory.
Denný tábor bude prebiehať v priestoroch nášho cirkevného zboru.
Termín: 8. - 12. júla 2019 (pondelok – piatok).
Cena :
35 Eur, alebo 7 Eur na deň.
Deti môžu prichádzať ráno medzi 7:30-8:00 a rodičia si ich môžu vyzdvihnúť
medzi 16:30-17:00.

Týždenný pobytový tábor bude prebiehať v Častej.
Termín: 20. - 27. júla 2019 (od soboty do soboty).
Cena:
95 Eur pri prihlásení do 30.4.
105 Eur pri prihlásení po 30.4.
Prihlášky na tábory budú od 10. februára k dispozícii vo vestibule nášho
kostola. Pre viac informácii môžete kontaktovať br. Michala Fraňa. Srdečne
vaše deti na tieto tábory pozývame.

Milí bratia, milé sestry, dávame Vám do pozornosti možnosť venovať
2 % z vašich daní na prácu občianskeho združenia Detská misia, s ktorým náš
cirkevný zbor spolupracuje. Táto forma podpory, ktorá vás nestojí nič navyše,
môže byť veľkou pomocou pri rozvoji práce s deťmi. Tlačivá a informácie ku
venovaniu 2 percent z dane nájdete na www.detskamisia.sk a taktiež sú
v tlačenej forme na stole vo vestibule nášho kostola. Za zváženie tejto možnosti
vám vopred ďakujeme.

Pravidelné stretnutia v našom cirkevnom zbore:
Utorok

10,30h
15,00h
17,00h
18,00h
19,00h

Služby Božie v Domove dôchodcov v Stupave
Vyučovanie konfirmandov – 2. ročník
Modlitebné stretnutie
Biblická hodina
Nácvik spevokolu

Streda
Štvrtok

15,00h
16,00h
10,00h

Vyučovanie konfirmandov – 1. ročník
Služby Božie v Domove dôchodcov Pri kríži
Služby Božie DD - EDS Partizánska

Piatok

15,15h

Dorast

Nedeľa

10,30h
10,30h

Služby Božie
Besiedka

