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Nie je láska ako láska
Privítanie

·

· Predspev- pieseň č. 605, 1. a 2. verš
· Pieseň č. 188
· Sláva, pozdrav, kolekta, epištola – 1K 13, 1-13
·

Viera všeobecná kresťanská

·

Pieseň č. 236

·

Kázeň - 1J 4, 16-21

·

Modlitba, požehnanie

·

Pieseň č. 461

· Večera Pánova, modlitba,
· Pieseň č. 299
· Áronovské požehnanie
· Pieseň: Požehnanie, lásku...
Kázňový text: 1. list Jánov 4, 16-21
16 Podľa toho sme poznali lásku, že položil za nás On dušu; aj my máme
duše klásť za bratov. 17 Ale ak má niekto pozemský majetok a vidí brata
trpieť núdzu, a zavrie si pred ním srdce, ako môže byť v ňom Božia láska? 18
Deti, nemilujme slovom ani jazykom, ale skutkom a opravdivo. 19 Podľa
toho poznáme, že sme z pravdy, a tým si uspokojíme srdce pred Ním, 20 že
keď nás odsudzuje srdce, Boh je väčší ako naše srdce a vie všetko. 21
Milovaní, ak nás srdce neobviňujte, máme dôveru v Boha.

Milodary:
* Bohuznámy brat venuje pri platení CP milodar 10 €.

Oznamy:
*

V nedeľu 10. marca bude inštalácia zborového farára Libora Bednára
spojená s vysviackou nového oltára. Z tohto dôvodu budú Služby Božie
mimoriadne o 11:00. Ďakujeme všetkým, ktorí sa prihlásili na pomoc pri
organizácii celého podujatia a pohostení.

* V nedeľu 10. marca 2019 o 14. 30 hod. bude v zborovej miestnosti na
Legionárskej ulici 6 prvé tohtoročné stretnutie Spoločenstva ev. žien.
Prednáškou poslúži s. Vlasta Okoličányová, na tému: Výnimočné evanjelické
ženy pôsobiace na Slovensku.
* V dňoch 19.-23. júna organizuje ZD ECAV autobusový zájazd na 37. nemecký
ev. Kirchentag v Dortmunde. Je potrebné prihlásiť sa do 8.3. Prihlášky
a informácie nájdete vo vestibule na nástenke.
* Ofera z minulej nedele 24.2 bola 186,23 €.

Pravidelné aktivity 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
Modlitby
Biblická hodina
Nácvik spevokolu - 5.3. nebude

Streda

15,00h
16,00h

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

Štvrtok 10,00h

Služby Božie DD - EDS Partizánska

Piatok

Dorast

15,15h

Nedeľa 10,30h
10,30h

Služby Božie
Besiedka

