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Požehnanie
· 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 č. 331, 1.-3. verš
· Sláva, pozdrav, kolekta
· Epištola: R 5, 1 - 11
· Pieseň: Nádherný Spasiteľ - požehnanie detí
· Evanjelium: J 6, 1 - 15
· Viera všeobecná kresťanská
· Pieseň č. 92
· Kázeň: Ž 84, 6 - 13
· Modlitba, požehnanie
. Pieseň č. 481
· Antifóna č. 28
Kňaz: Kristus Ježiš ponížil sa a bol poslušný Otcovi do smrti.
Zbor: Poslušný bol až do smrti na kríži.
· Kolekta, Áronovské požehnanie
· Pieseň: A tak Bohu Otcovi nášmu...

Kázňový text: Žalm 84, 6-13
6 Blahoslavený človek, ktorý v Tebe nachádza silu, tí, čo majú na mysli cesty
do chrámu! 7 Keď prechádzajú suchým údolím, premieňajú ho na prameň, a
požehnaním pokrýva ho jesenný dážď. 8 S pribúdajúcou silou kráčajú, aby sa
ukázali pred Bohom na Sione. 9 Hospodine, Bože mocností, počuj moju
modlitbu, načúvaj, Bože Jákobov. Sela. 10 Hľaď, Bože, štít náš, a pozri na
tvár svojho pomazaného! 11 Lebo lepší je deň v Tvojich sieňach ako inde
tisíc; radšej chcem stáť na prahu v dome svojho Boha ako zdržiavať sa v
stanoch bezbožnosti. 12 Lebo Hospodin Boh je slnkom a štítom, milosť a
slávu udeľuje; Hospodin neodoprie blaho tým, čo chodia bez úhony. 13 Ó
Hospodine mocností, blahoslavený človek, ktorý v Teba dúfa!

Milodary:
* Bohuznáma sestra pri platení cirkevného príspevku venuje milodar 40 eur.
* Bohuznámy brat s vďakou za Božiu pomoc a prosbu o Jeho vedenie
a ochranu venuje na Červenicu 20 eur a cirkevnému zboru 70 eur.

Oznamy:
* Počas pôstneho obdobia sa stretávame každý utorok o 18:00 k večerným
Službám Božím a každú nedeľu po Službách Božích je prislúžená sviatosť
Večere Pánovej.
* Pozývame Vás na evanjelizačné večery Pro Christ u nás v zborovej
miestnosti 4. - 8. apríla 2019 so začiatkom vždy o 18.00.hod.
Témou tohtoročných evanjelizačných večerov "Pre Teba" bude prosba, ktorú
denne vyslovujú v rozličných situáciách veriaci a niekedy aj neveriaci po
celom svete - "Otče náš". 5 večerov, 5 tém, 5 rečníkov, 5 známych hostí, 5
svedectiev ako možnosť spomalenia, zastavenia sa a bezplatného pripojenia
sa na "inú" frekvenciu, ktorá sa šíri v hĺbke srdca, pokore mysle a spája s
domovom, ktorý je rovnakou realitou ako náš svet.
* Spoločenstvo SEŽ veľkej Bratislavy Vás pozýva na stretnutie, ktoré sa bude
konať v nedeľu 14.apríla 2019 o 15:00 v Zborovej sieni v Petržalke. Tému:
„Ženy v Ježišovej blízkosti vo svetle Veľkej noci“ prezentuje sestra farárka
Eva Kolesárová.
* Dávame do pozornosti denný a pobytový detský tábor, info a prihlášky sú
vo vestibule, alebo osobne u brata Michala Fraňa.
* Ofera z minulej nedele 24.3. bola 326,54 eur.

