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Keď nemožné sa stane možným
· Privítanie
· Predspev:
Kňaz: Neopúšťaj ma, Hospodine,
Zbor: Bože môj, nevzďaľuj sa odo mňa.
Kňaz: Obráť sa ku mne a zmiluj sa nado mnou.
Zbor: Neopúšťaj ma, Hospodine, Bože môj, nevzďaľuj sa odo mňa.
· Pieseň : Zmiluj sa zmiluj....
· Sláva, pozdrav, kolekta
· Epištola: - Ef 5, 1- 9
· Pieseň č. 116 - požehnanie detí
· Evanjelium - L 11, 14 - 28
· Viera všeobecná kresťanská
· Pieseň spevokolu - Tvoj ľud sa skláňa...
· Kázeň - Za 3, 1 - 5
· Modlitba, požehnanie
. Pieseň č. 490
· Antifóna č. 29
Kňaz: Kristus na vlastnom tele vyniesol na kríž naše hriechy.
Zbor: Aby sme odumreli hriechu a žili spravodlivosti.
· Kolekta, Áronovské požehnanie
· Pieseň: A tak Bohu Otcovi nášmu....

Kázňový text: Zachariáš 3, 1-5
1 Potom mi ukázal veľkňaza Józuu, stojaceho pred anjelom Hospodinovým, a satan stál
po jeho pravici, aby ho obžaloval. 2 Hospodin povedal satanovi: Nech ťa pokarhá
Hospodin, satan! Nech ťa pokarhá Hospodin, ktorý si vyvolil Jeruzalem. Či tento nie je
hlavňou vyrvanou z ohňa? 3 Józua bol oblečený v špinavých šatách, keď stál pred
anjelom. 4 Ten povedal tým, čo stáli pred ním: Vyzlečte ho z tých špinavých šiat! Jemu
povedal: Pozri, sňal som z teba tvoju vinu a oblečiem ťa do slávnostného rúcha. 5 Ja
som povedal: Položte mu na hlavu čistý turban! Vtedy mu položili na hlavu čistý turban
a obliekli mu šaty. A anjel Hospodinov stál pri tom.

Milodary:
* Pri príležitosti životného jubilea 85. rokov Bohuznáma sestra ďakuje Pánu
Bohu za doterajšiu pomoc a starostlivosť. Na cirkevné ciele venuje 50 eur.
* Bohuznámy brat pri príležitosti 85. narodenín ďakuje Pánu Bohu za prežité
roky a porúča sa do Božej ochrany. Na cirkevné ciele venuje 50 eur.
* Bohuznáma rodina pri poslednej rozlúčke so svojou milovanou tetou
s vďakou voči Pánu Bohu spomína na jej život a službu v cirkvi. Pri tejto
príležitosti venuje na cirkevné ciele 100 eur.
* Pri spomienke výročia úmrtia brata Pavla venuje Bohuznámy brat milodar 20
eur.
* Bohuznáma rodina pri platení cirkevného príspevku venuje na cirkevné ciele
30 eur.
* Bohuznáma rodina pri platení cirkevného príspevku venuje na cirkevné ciele
30 eur.
* Bohuznáma sestra pri platení cirkevného príspevku venuje milodar pre cirkevný zbor 30 eur.
Oznamy:
* Počas pôstneho obdobia budú každý utorok o 18:00 večerné Služby Božie
a každú nedeľu po Službách Božích bude prislúžená sviatosť Večere Pánovej.
* Pozývame konfirmadov a dorastencov od 12-15 rokov na INSIDE víkend
NEZASTAVITEĽNÝ v Častej v termínoch 29. - 31.3. alebo 5. - 7.4. Viac informácií
a prihlasovanie na stránke inside.sem.sk/vikend.
* Dávame do pozornosti aj denný a pobytový detský tábor, info a prihlášky sú
vo vestibule, alebo osobne u brata Michala Fraňa.
* V nádeji vzkriesenia sme sa v mesiaci marci rozlúčili s Ondrejom Szollosom
(75), Emíliou Jorikovou (85), Zlatkou Machayovou (93) a sestrou Alexandrou
Bimanovou (65).
* Ofera z minulej nedele 17. 2. bola 235,25 eur.

