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Pôst, ktorý má Hospodin rád
Oslovenie
Predspev: Ó Ježiši, Tvoje umučenie daj, nech nám hriešnym slúži na spasenie. Prihovor sa
k Otcu za nás, Ducha pravdy zošli na nás, aby sme aj v tejto chvíli verne Teba ctili, tak žili
z Tvojej milosti, napokon prišli pred tvár Tvojej velebnosti. 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. 361
Sláva, pozdrav, kolekta, Evanjelium Mt 6, 16-18, Viera všeobecná kresťanská
Pieseň č. 95 (požehnanie detí)
Kázeň - Iz 58, 6-12
Modlitba, oznamy
Pieseň č. 520, 1. a 2.v.
Antifóna č. 31
Kňaz: Pane Kriste, pre svoje sväté umučenie.
Zbor: Daj nám našich hriechov odpustenie.
Kolekta, Áronovské požehnanie
Pieseň č. 520
Kázňový text: Iz 58, 6-12
6 Toto, hľa, je pôst, ktorý ja mám rád: Rozviazať putá neprávosti, spretŕhať povrazy jarma,
prepustiť utláčaných na slobodu a polámať každé jarmo. 7 Neznamená to lámať svoj chlieb
hladnému a biednych, bezprístrešných voviesť do svojho domu? Keď vidíš nahého, priodej ho,
a neskrývaj sa pred svojím príbuzným. 8 Potom vyšľahne tvoje svetlo ako zore a rýchlo sa
uzdravíš; tvoja spravodlivosť pôjde pred tebou a sláva Hospodinova pôjde za tebou. 9 Potom
budeš volať, a Hospodin ťa vyslyší, ty budeš kričať o pomoc, a On odpovie: Tu som! Ak
odstrániš jarmo zo svojho stredu, ukazovanie prstom, zlomyseľné reči, 10 ak poskytneš
hladnému, po čom sám túžiš, a nasýtiš strápeného, potom zažiari tvoje svetlo v temnote a
tvoja tma bude ako poludňajší jas. 11 A Hospodin ťa ustavične povedie, ukojí tvoju túžbu aj vo
vyprahnutom kraji; posilní ti kosti a budeš ako zavlažovaná záhrada, ako vodný prameň,
ktorého vody nesklamú. 12 A tvoji potomkovia vystavajú dávne zrúcaniny, postavíš základy
pre pokolenia. Pomenujú ťa opravovateľom trhlín, obnovovateľom ulíc na bývanie.
12A tvoji potomkovia vystavajú dávne zrúcaniny, postavíš základy pre pokolenia. Pomenujú ťa

MILODARY
*
Starí rodičia z príležitosti opatrovania vnúčikov v zahraničí, prosia o Božie vedenie, silu,
zdravie a požehnanie. Porúčajú sa s celou rodinkou do Božích rúk a ďakujú za Jeho milosť
a lásku. Venujú 50 €.

PROGRAM TÝŽDŇA:
Ne 3.3.2013
10.30h Služby Božie

Modlitby
Výročný konvent

Št 7.3.2013
17.30h Biblická hodina - nebude
18.30h Mládež

Pia 8.3.2013
18.00h Modlitby
Ne 10.3.2013
10.30h Služby Božie, Modlitby

Ut 5.3.2013
18.30h Nácvik spevokolu

ZZoossnnuullíí
Anna Havadejová, 93 r.

OZNAMY
*
Na budúcu nedeľu cestuje náš spevokol spolu s bratom farárom do Martina.
Poslúžia na službách Božích a poobede na spomienkovej slávnosti.
*
Večera Pánova v pôstnom období bude každú nedeľu po skončení služieb Božích.
*
Cirkevný príspevok si môžete uhradiť aj prevodom v banke. Číslo účtu je v hlavičke
Bulletinu. Prosíme, aby ste do účelu zadali svoje meno aj počet osôb za ktoré platíte.
Ďakujeme.
*
Každú nedeľu po službách Božích sa v malej skupinke modlime za jednotlivé
starosti aj radosti, ktoré máme. Túto nedeľu, pozývame tých, ktorí chcú prosiť za náš
novovzniknutý zbor. 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.
*
Srdečne pozývame na sledovanie satelitných prenosov Pro Christ 2013. Biblické
posolstvo bude mať evanjelický farár Ulrich Parzany. Súčasťou programu je spev, hudba,
scénky, rozhovory s osobnosťami... Mnohoročné skúsenosti z podujatia potvrdili, že program
je vhodný pre ľudí skúsených vo viere, ale aj pre ľudí hľadajúcich cestu viery.
Nový kostol Legionárska, 13.3.2013 – 17.3.2013 o 18,00h.
*
Stretnutie SEŽ bude 3.3.2013 o 15.00h v zborovej sieni na Legionárskej č.6.
Na tému "Buďme šíriteľmi pokoja" bude hovoriť pán farár Peter Mozola. Všetkých srdečne
pozývame.
*
Živena, spolok slovenských žien vás pozýva na marcové stretnutie na Konventnej 15.
„Ľudová architektúra na Slovensku“. Prednášku povedie prof. Ing. arch. Janka Krivošová, PhD.
Súčasťou podujatia bude aj prezentácia jej novej knihy - 7. 3. 2013 o 17.00h.
*
PRIDÁTE SA K NÁM ? Dovoľujeme si Vás osloviť s prosbou poskytnúť 2 % z Vašich daní na
podporu činnosti Evanjelickej diakonie. Informácie Vám radi poskytneme na telefónnom čísle
02/ 5441 7498, alebo prostredníctvom
e- mailu media@diakonia.sk.
V mene Evanjelickej diakonie Vám zo srdca ďakujeme!
**************************************
Spoločná hospodárska správa (správa budov) Partizánska 2
Farský úrad CZ ECAV Legionárska, Legionárska 4
Farský úrad CZ ECAV Bratislava Staré Mesto, Konventná 11

Po – Pi: 8.30 – 13.00

02 5441 4070
02 5557 1195
02 5441 3031

