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Zbor živý z Ducha Svätého
PROGRAM
Predspev: Najsvätejší, Bože všemohúci, pre Syna svojho jednorodeného, Jezu Krista
láskavého, zošli nám Ducha Svätého, ktorý by aj naše srdcia sám ohňom zapálil a pri
rozličnosti jazykov všetky národy v jednotu viery zhromaždil. Haleluja, sláva Bohu!
Konfiteor
Kňaz: Skloňme sa pred Hospodinom a vyznajme spoločne:
Zbor: Bože milostivý, priznávam, že som sa previnil(a) myšlienkami, slovami a skutkami.
Konal(a) som, čo je zlé, a zanedbal(a), čo je dobré. Úprimne to ľutujem a prosím, zmiluj sa
nado mnou. Daj mi silu, aby som odolával(a) zlu. Nech som hodnejší(ia) toho obrazu, na
ktorý si ma stvoril. Pomáhaj mi k tomu Otče dobrý.
Kňaz: Otec nebeský, ktorý skúma ľudské srdcia, počuje naše prosby a podľa svojho sľubu
sa zmiluje nad tými, ktorí sa úprimne kajajú. Nech sa tak stane. Amen.

Pieseň č. 366
Sláva, pozdrav, kolekta, Epištola Sk 18, 24-28
Pieseň č. 453 (požehnanie detí)
Evanjelium Lk 3, 3-6, Viera všeobecná kresťanská
Pieseň č. 175
Kázeň Sk 19, 1-7
Modlitba, oznamy
Pieseň č. 512– 1.v.
Antifóna č. 43
Kňaz: Duch je, ktorý obživuje. Haleluja
Zbor: Slová Kristove sú Duch a život. Haleluja.
Kolekta, Áronovské požehnanie
Pieseň č. 512

MILODARY
*
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. Venuje
50 € na náš CZ a 30 € pre deti v Červenici.
*
Bohuznáma sestra venuje pre deti v Červenici 10 €.
*
Bohuznáma sestra pri platení cirk. príspevku venuje 10 € na náš CZ.

Kázňový text: Sk 19, 1-7
1 Keď Apollo bol v Korinte, prešiel Pavel hornými krajinami, prišiel do Efezu a našiel
(tam) niektorých učeníkov. 2 I spýtal sa ich: Či ste prijali Ducha Svätého, keď ste
uverili? A oni mu odpovedali: Nie, ani sme len nepočuli, že je Duch Svätý. 3 Povedal
im: V čo ste teda boli pokrstení? Odvetili: Jánovým krstom. 4 Nato im Pavel povedal:
Ján krstil krstom pokánia a prikazoval ľudu, aby verili v Toho, ktorý prichádza po ňom,
to jest v [Krista] Ježiša. 5 Keď to počuli, dali sa pokrstiť v meno Pána Ježiša [Krista]. 6
Ako Pavel položil ruky na nich, zostúpil na nich Duch Svätý, i hovorili jazykmi a
prorokovali. 7 A bolo ich všetkých spolu asi dvanásť mužov.

PROGRAM TÝŽDŇA:
Ne 3.2.2013
10.30h Služby Božie
Modlitby po SB
Po 4.2.2013
15.30h Konfirm. vyuč. 2. roč.

Ut 5.2.2013
18.30h Nácvik spevokolu
Št 7.2.2013
17.30h Biblická hodina
18.30h Mládež

Pia 8.2.2013
14.30h Konfirm. vyuč. 1. roč.
18.00h Modlitby
Ne 10.2.2013
10.30h Služby Božie

CELOZBOROVÝ KONVENT

OZNAMY
*
Pozývame vás na biblickú hodinu, každý štvrtok o 17.30h. Téma: Pergamon - Zj 2,
12-17, zápas s falošným učením.
*
10.2.2013 po službách Božích bude celozborový výročný konvent CZ u nás
v Dúbravke. Správa o duchovnom živote za r. 2012 od 5. 2. bude dispozícii na
www.ecavba.sk
*
Ofera minulú nedeľu bola 185,79 €. Srdečne ďakujeme.
*
Spolok slovenských žien Živena pozýva na besedu „O ženách, živote a Živene“. Beseda
s Magdalénou Vášáryovou, vo štvrtok 7.2.2013 o 15.30h v starom Lýceu na Konventnej 15.
*
Stretnutie SEŽ sa bude konať 3.2.2013 o 15.00h na Legionárskej č. 6. Na tému “Boží ľud
v modernom svete“ bude hovoriť sestra farárka Zuzana Kolárovská.
*
Kantáty so Solamente naturali 2013 - Prvý koncert tohto cyklu bude v sobotu, 9. februára 2013
o 18.0 hod. v Malom kostole na, Panenskej ulici. Zaznejú duchovné diela J. S. Bacha, F. W. Zachowa
(350. výročie narodenia) a H. Scheidemanna. Účinkuje súbor starej hudby Solamente naturali a hostia.
Vstupenky za 6 € / 4 € seniori, študenti, ZŤP v kníhkupectvách Jonatan a Reformata a pred koncertom
(www.juras.sk).
*
V duchu najlepších tradícií evanjelických služieb Božích sa v nedeľu 10.2.2013 o 9.30 uskutočnia
vo Veľkom kostole ďalšie Kantátové služby Božie. V podaní súboru Solamente naturali pod vedením
Miloša Valenta zaznie kantáta J. S. Bacha určená na Nedeľu Estomihi Jesus nahm zu sich die Zwölfe,
BWV 22.

Každú nedeľu po službách Božích sa v malej skupinke modlime za jednotlivé starosti
aj radosti, ktoré máme.
Túto nedeľu, pozývame tých, ktorí sa chcú prosiť za opustených a trpiacich.
V zborovej sieni vás budú čakať naše sestry a bratia, ktorí sa budú s vami zdieľať
a modliť. Toto stretnutie nebude dlhé, aby ste mohli byť včas doma. Na budúcu
nedeľu budeme prosiť za našich farárov a predstaviteľov cirkvi.

