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Ježišov krst
· Privítanie
· Predspev:
Kňaz: Slovo stalo sa telom, haleluja,
Zbor: a prebývalo medzi nami, haleluja.
Kňaz: Spievajte Hospodinu novú pieseň, lebo vykonal divné veci.
Zbor: Slovo stalo sa telom, haleluja, a prebývalo medzi nami, haleluja.
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Pieseň č. 482
Sláva, pozdrav, kolekta, epištola - R 12,1-5
Pieseň č. 21
Evanjelium – L 3,15-17.21-22
Viera všeobecná kresťanská
Pieseň č. 236
Kázeň - Mt 3,13-17
Modlitba, oznamy, požehnanie
Pieseň č. 642 1.verš
Antifóna 17
Kňaz: Veľký prorok povstal medzi nami. Haleluja.
Zbor: A Boh navštívil svoj ľud. Haleluja.

· Kolekta, Áronovské požehnanie
· Pieseň 642, 2.- 4.verš
Kázňový text: Mt 3,13-17
13 Vtedy prišiel Ježiš z Galiley k Jordánu ku Jánovi, aby sa mu dal pokrstiť. 14
On Mu však odporoval a povedal: Ja by som sa mal dať pokrstiť Tebe, a Ty
prichádzaš ku mne? 15 Ale Ježiš mu povedal: Nechaj to teraz! Lebo tak sa nám
sluší naplniť všetku spravodlivosť. Povolil Mu teda. 16 Keď bol Ježiš pokrstený,
hneď vystúpil z vody, a hľa, otvorili sa nebesá a videl Ducha Božieho, ktorý
zostupoval ako holubica a prichádzal na Neho. 17 A hľa, z neba bolo počuť
hlas: Toto je môj milovaný Syn, v ktorom sa mi zaľúbilo.

Milodary:
* Bohuznámy brat z vďačnosti voči Pánu Bohu za 90 rokov svojho života ďakuje
Pánu Bohu za doterajšie vedenie a ochranu a kladie seba aj celú svoju rodinu
naďalej do Božích rúk. Na cirkevné ciele venuje milodar 200€.
* V uplynulom týždni sme sa rozlúčili v nádeji vzkriesenia s bratom PhDr. Ivanom
Dudíkom vo veku 83 rokov. Sestra so švagrinou z vďačnosti za jeho život venujú
milodar na cirkevné ciele 100€.
* Dňa 10. januára Pán života a smrti odvolal spomedzi nás v zahraničí
dlhoročnú presbyterku, spevokolistku a spolupracovníčku nášho CZ sestru
Hertu Ugorovu vo veku 74 rokov.

Oznamy:
* Živena, spolok slovenských žien MO Bratislava bude mať stretnutie vo štvrtok
17. 1. 2019 o 15:00 na Konventnej 11. S básnikom, literárnym kritikom a
prekladateľom Mgr. Jozefom Čertíkom si pripomenieme 110. výročie narodenia
Zory Jesenskej, účinkuje Alfréd Swan. Srdečne Vás pozývame.
* V týždni od 13. - 20.1. bude prebiehať aliančný modlitebný týždeň. V našom
cirkevnom zbore bude modlitebné stretnutie v pondelok 14.1. o 18:30 . Z tohto
dôvodu v utorok biblická hodina nebude, ale srdečne pozývame na modlitebné
stretnutia v ostatných zboroch.
* Ofera z minulej nedele bola 262,93 €.

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 spoločenstvo
Biblická hodina – zborová sieň
Nácvik spevokolu – zborová sieň

Streda

15,00h
16,00h

Vyučovanie konfirmandov – 1. ročník
Služby Božie v Domove dôchodcov Pri kríži

Štvrtok 10,00h
Piatok 15,15h
Nedeľa 10,30h
10,30h

Služby Božie v DD – EDS Partizánska
Dorast – zborová sieň
Služby Božie – kostol
Besiedka – detská miestnosť

