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Tri črty kresťanského života
·

Predspev – Ó, Ježiši

· Konfiteor
· Pieseň č. 374
· Sláva, pozdrav, kolekta, epištola R 8, 12-18
· Pieseň č. 649 - požehnanie detí
· Evanjelium J 15, 26 - 16, 4
· Viera všeobecná kresťanská
· Hudobný vstup - spieva Karolína Sneider - Úžasná milosť
· Kázeň 1Pe 4, 7 – 8
· Hudobný vstup - I come to garden, Take my hand, I need the every hour
· Oznamy, požehnanie
· Pieseň č. 316 - 1. verš
· Antifóna č. 40
Kňaz: Boh povýšil svojho Syna a dal mu meno nad každé meno.
Zbor: Aby sa v Ježišovom mene skláňalo každé koleno.
· Kolekta, Áronovské požehnanie
· Pieseň č. 316 - od 2. verša
Kázňový text: 1. list Petra 4, 7-8
7 Koniec všetkého je blízko. Buďte teda rozvážni a dbajte na modlitby.
8 A nadovšetko, verne sa milujte vospolok, lebo láska prikrýva množstvo
hriechov.

* Rodina Kanabová príležitosti konfirmácie dcéry Ninky venuje na cirkevné ciele 70
eur.
* Rodina Kmecová pri príležitosti konfirmácie syna Mirka venuje na cirkevné ciele
100 eur.

* V sobotu 15. 6. bude zborový deň v priestoroch nášho kostola. O 10:00 nám
poslúži prednáškou s následnou diskusiou prof. Ľubomír Batka, o 12:00 bude
spoločný guláš a rozhovory. Počas dopoludnia bude pripravený program aj pre deti.
Prosíme Vás, keby ste sa zapísali do zoznamu vo vestibule, kvôli zabezpečeniu počtu
obedov. Zároveň prosíme ochotné sestry o napečenie koláčikov.
* V máji sme sa v nádeji vzkriesenia rozlúčili so s. Libušou Konczovou (77r.), br.
Ladislavom Zemanom (90r.) a br. Ondrejom Baukom (nedožitých 90r.)

Utorok
(4.6.)

Streda
(5.6.)
Štvrtok
(6.6.)
Piatok
(7.6.)
Nedeľa
(9.6.)

Pondelok
(10.6.)

10:30 Služby Božie DSS Stupava
17:00 Modlitby – zborová sieň
18:00 Služby Božie na Sviatok Vstúpenia
19:00 Nácvik spevokolu
(pozývame medzi nás všetkých, ktorí radi spievajú )
15:00 Vyučovanie konfirmandov – 1. ročník
(Vzdelávanie ku kresťanskej dospelosti.)
16:00 Služby Božie DD Pri kríži
10,00 Služby Božie DD - EDS Partizánska
15,15 Dorast – zborová sieň
(stretnutie mladých pri výklade Božieho slova, spoločných hrách
a pri piesňach.)
10,30 Služby Božie – 1. slávnosť svätodušná
10,30 Besiedka (svoje deti, vnúčatá môžete priviesť na besiedku,
ktorá je počas služieb Božích v priestoroch nášho kostola. Je
rozdelená do dvoch skupín - predškolskej a školskej)
18:00 Služby Božie – 2. slávnosť svätodušná

