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Deň matiek - Jochebed
·

Privítanie

·

Predspev

Kňaz: Kristus Pán vstal z mŕtvych, Haleluja,
Zbor: ktorý trpel za nás, Haleluja!
Kňaz: Chváľte Hospodina všetky národy a velebte ho všetci ľudia!
Zbor: Kristus Pán vstal z mŕtvych, Haleluja, ktorý trpel za nás, Haleluja!
· Konfiteor
· Program detí
· Sláva, pozdrav, kolekta, epištola Ef 6, 1-4
· Pieseň č. 396, 1.- 3. verš – požehnanie detí
· Evanjelium J 19, 26-27
· Viera všeobecná kresťanská
· Pieseň č. 559
· Kázeň 2M 2, 1-10
· Oznamy, požehnanie
· Pieseň č. 498 - 1. verš
· Antifóna č. 61
Kňaz: Ďakujte Hospodinu, lebo je dobrý. Sláva Bohu.
Zbor: Veď Jeho milosť trvá na veky. Sláva Bohu.
· Kolekta, Áronovské požehnanie
· Pieseň č. 498 – 2.- 4.verš

Kázňový text: 2. Mojžišova 2, 1-10
1 Istý muž z domu Lévího šiel a vzal za manželku dcéru z domu Lévího. 2 Žena
počala i porodila syna, a keď videla, že je pekný, skrývala ho tri mesiace. 3 Keď
ho už ďalej nemohla skrývať, vzala papyrusový košík, vymazala ho asfaltom a
živicou, vložila doň dieťa a položila ho do rákosia na brehu Nílu. 4 Jeho sestra
sa postavila opodiaľ, aby sa dozvedela, čo sa s ním stane. 5 Vtedy prišla
faraónova dcéra okúpať sa v Níle, zatiaľ čo jej služobníčky sa prechádzali na
jeho brehu. Zazrela v rákosí košík a poslala svoju služobníčku, aby ho priniesla.
6 Keď ho otvorila, uzrela dieťa, a hľa, chlapec plakal. Zľutovala sa nad ním a
povedala: To je z hebrejských detí. 7 Tu povedala jeho sestra faraónovej dcére:
Nemám ísť zavolať dojku z hebrejských žien, ktorá by ti dieťa kojila? 8
Faraónova dcéra jej odpovedala: Choď! Dievča šlo a zavolalo matku dieťaťa. 9
Faraónova dcéra jej povedala: Vezmi toto dieťa, odchovaj mi ho a ja ťa za to
odmením. Žena vzala dieťa a kojila ho. 10 Keď dieťa odrástlo, priviedla ho k
faraónovej dcére, ktorá ho prijala za syna; dala mu meno Mojžiš hovoriac: Z
vody som ho vytiahla.

Milodary :
·

Bohuznáma sestra pri spomienke nedožitých 81 rokov svojho manžela
venuje na náš cirkevný zbor milodar 60 eur.
·
Bohuznáma sestra pri platení CP venuje pre náš cirkevný zbor 50 eur.

Oznamy:
·
Živena, spolok slovenských žien MO Bratislava bude mať stretnutie vo
štvrtok 16. 5. 2019 o 15:00 na Konventnej 11. S básnikom, literárnym kritikom a
prekladateľom Mgr. Jozefom Čertíkom si pripomenieme 170. výročie narodenia
Pavla Országha Hviezdoslava, recituje Alfréd Swan. Srdečne Vás pozývame.
·
V nedeľu 19.5. o 10:00 bude v kostole na Legionárskej stretnutie seniorov
z domovov dôchodcov. Bratia a sestry z Legionárskej nás prosia o pomoc pri
napečení koláčikov na toto stretnutie. Doniesť ich môžete pred SB k nám do
kostola v Dúbravke.
·
Poslednú májovú nedeľu bude v našom cirkevnom zbore slávnosť
konfirmácie.
·

Všetky zborové aktivity prebiehajú v riadnom čase podľa rozpisu.

·

Ofera z minulej nedele bola 237, 17 eur.

