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Cantate
· Privítanie
· Predspev
Kňaz: Tvoj ľud pred Tebou sa schádza Bože náš,
Zbor: Tvoj ľud pred Tebou sa schádza, Bože náš.
K Tebe ideme, lebo Ty si dobrotivý, k Tebe ideme, Ty veľký Bože náš.
Kňaz: Tvoj Duch príď ku nám, Ty slávny Bože náš.
Zbor: Tvoj Duch príď ku nám, Ty slávny Bože náš. K Tebe ideme,.....
Kňaz: Svojou láskou spájaj tvoj ľud Bože náš.
Zbor: Svojou láskou spájaj tvoj ľud Bože náš. K Tebe ideme....
· Pieseň - Zmiluj sa, zmiluj...
· Sláva, pozdrav, kolekta, epištola - 1J 4, 10-16
· Hudobný vstup - S. Majkapar: Nocturno, hrá E. Mišunová
· Pieseň č. 355 - požehnanie detí
· Evanjelium - J 15, 10-17
· Viera všeobecná kresťanská
· Pieseň č. 360
· Kázeň - Žalm 145
· Oznamy, požehnanie
· Pieseň č. 352
· Antifóna č. 50
Kňaz: Zvelebujte so mnou Hospodina. Haleluja!
Zbor: A spoločne vyvyšujme Jeho meno. Haleluja!
· Kolekta, Áronovské požehnanie
· Pieseň - Milosť Kristova

Kázňový text: Žalm 145
1 Chválospev. Dávidov. Budem Ťa vyvyšovať, Bože môj, Kráľu, na večné veky
dobrorečiť Tvojmu menu! 2 Budem Ti dobrorečiť každý deň, na večné veky
chváliť Tvoje meno! 3 Veľký je Hospodin a všetkej chvály hoden, Jeho veľkosť
sa nedá vystihnúť. 4 Nech pokolenie pokoleniu vychvaľuje Tvoje diela a hlása
Tvoje mocné skutky. 5 Chcem uvažovať o nádhere Tvojej slávnej veleby, o
Tvojich predivných činoch. 6 Hovoriť budú o sile Tvojich úžasných skutkov, a ja
rozprávať budem o Tvojich veľkých činoch. ....

Milodary :
· Pri príležitosti nedožitých 90. narodenín svojho ocka Petra Marschalla, s láskou
na neho spomína jeho manželka Milka s dcérami. Na cirkevný zbor venujú
milodar 100 eur.
· Bohuznáma rodina pri spomienke na svojich najbližších zosnulých ďakuje Pánu
Bohu za milosť a prosí o zdravie a Božie požehnanie pre celú rodinu do ďalších
rokov. Na cirkevné ciele venuje 100 eur.
· Bohuznáma sestra s rodinou pri svojom životnom jubileu ďakuje Pánu Bohu za
svojich rodičov, ktorí jej vštepili pevnú vieru v Pána Ježiša Krista a s prosbou
o ďalšiu ochranu celej rodiny venuje na potreby cirkevného zboru 50 eur.
· Rodina Kurucová si s láskou spomína na svojho drahého ocka Ľudovíta a pri 4.
výročí úmrtia venuje na cirkevný zbor 50 eur.
· Bohuznáma sestra pri platení cirkevného príspevku venuje milodar 20 eur.

Oznamy:
1. V utorok o 10:30 budú SB v DSS v Stupave.
2. V stredu o 16:00 budú SB v Domove dôchodcov Pri kríži.
3. V piatok 24.5. o 17:00 bude v kostole skúška konfirmantov.
V sobotu 25. 5. o 9:00 bude brigáda, upratovanie kostola a príprava výzdoby na
konfirmáciu. Prosíme ochotných bratov a sestry o účasť a pomoc.
V nedeľu 26.5. o 10:30 na SB budeme mať slávnosť konfirmácie.
4. Ostatné aktivity a stretnutia (biblická hodina, vyučovanie konfirmácie,
stretnutia skupiniek, nácvik spevokolu) prebiehajú v pravidelných časoch.

