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O charaktere kresťana - láska
Oslovenie
Predspev: Ó Ježiši, Tvoje vzkriesenie 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: Bratia a sestry! Zhromaždili sme sa na tomto svätom mieste, aby sme spoločne
počúvali Božie slovo a aby sme sa modlitbami a chválami utiekali k trojjedinému Pánu
Bohu o pomoc a zmilovanie. Keďže sa vlastnou silou nemôžeme zbaviť hriechov, volajme
spoločne k Pánu Bohu týmito slovami:
Zbor: Všemohúci a láskavý Bože! Zmiluj sa nad nami a odpusť nám naše hriechy.
Pomáhaj nám, aby sme tu prežívali pravé spoločenstvo s Tebou. Upevni aj spoločenstvo
medzi nami, keď Ťa budeme vzývať, chváliť a velebiť. Vypočuj nás pre Ježiša Krista,
nášho Pána a spasiteľa. Amen.
Kňaz: Pán Ježiš nás uisťuje o odpúšťajúcej Božej milosti, keď nám aj dnes hovorí: Tak Boh
miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal
každý, kto verí v Neho.

Pieseň č. 347
Sláva, pozdrav, kolekta, Epištola 1J 4, 16-21
Pieseň č. 245 (počas 2.v. požehnanie detí)
Evanjelium J 15, 8-11, Viera všeobecná kresťanská
Pieseň č. 642
Kázeň
Modlitba, oznamy
Pieseň č. 461 - 1. a 2.v.
Antifóna č. 68
Kňaz: Buďte verní až do smrti, hovorí Pán.
Zbor: Aby sme dostali veniec života.
Kolekta, Áronovské požehnanie
Pieseň č. 461
*********************************************************************************************

KKáázzňňoovvýý tteexxtt:: G 5, 22-23
22 Ale ovocie Ducha je: láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, nežnosť, dobrotivosť, vernosť,
23 krotkosť, zdržanlivosť.

M
Miillooddaarryy
* Sestra Andrea spomína na svojho krstného otca Bartolomeja Maceja, ktorý odišiel do
večnosti 25.4. Ďakuje Pánu Bohu za jeho život a porúča celú rodinu do Božej milosti. Venuje na
náš CZ 10 €.

PPrrooggrraam
m ttýýžžddňňaa
Nedeľa (6.5.)
10,30h Služby Božie
10,30h Detská besiedka
Utorok (8.5.)
18,30h Nácvik spevokolu

Štvrtok (10.5.)
17,30h Biblická hodina – J 18 kap.
18,30h Mládež
Piatok (11.5.)
17,30h Modlitby

Nedeľa (13.5.)
10,30h Služby Božie
10,30h Detská besiedka

ZZoossnnuullíí
† Mária Buchertová, 78 r.
† Jana Pivková, 89 r.

† Božena Kolesárová, 82 r.
† Mária Šifterová, 82 r.

SSlluužžbbyy BBoožžiiee vv ddccéérroocciirrkkvvaacchh
13. máj
Nový kostol
Veľký kostol
Malý kostol
UPC

8.30h – Šefranko 10.00h – Mišina
18.00h – Grešo,
9.30h – Hlačoková (slávnosť konfirmácie)
18.00h – Polcková
9.30h – Mozola

O
Ozznnaam
myy
 Služby Božie na Vstúpenie Krista Pána na nebo budú 17.5.2012 o 18,00h.
 Výbor zborovej diakonie pozýva na stretnutie s najstaršími členmi zboru a obyvateľmi domovov
dôchodcov na území nášho cirkevného zboru. Stretnutie bude v nedeľu 13. mája. Začne sa o 14.00
hod. službami Božími s Večerou Pánovou v Novom kostole. Po skončení služieb Božích bude
občerstvenie v zborovej sieni. Prosíme aj naše sestry z Dúbravky, ktoré môžu upiecť koláče, aby sa
prihlásili u sestry Danielky Verčimákovej. Ďakujeme všetkým, ktorí stretnutie zabezpečujú. Pre našich
hostí objednávame autobus. O 13.00 hod. odchádza spred Domova dôchodcov Stupava, o 13.15 hod.
spred Penziónu Na barine v Lamači, o 13.35 spred Penziónu Pri kríži v Dúbravke.
 Bratia a sestry, pozývame Vás na spoločné zborové modlitby 24/1. 24-hodinové nepretržité
modlitby, budú prebiehať 18. mája od 16.00 h do 19. mája do 16.00 h u nás v Dúbravke.
 Srdečne pozývame na vystúpenia muzikálu Zasľúbená zem – v nedeľu 13. mája o 18.00 hod.
v Pezinskom kultúrnom centre – a v nedeľu 20. mája o 16.00 hod. v Dome kultúry Zrkadlový háj
v Petržalke. Tešíme sa na vás. S bratským pozdravom a s prianím hojnosti Božieho požehnania, Slávo
Kráľ - autor muzikálu.
 Presbyterstvo Západného dištriktu (ZD) ECAV oznamuje, že vo voľbách v cirkevných zboroch tohto
dištriktu bol za biskupa ZD zvolený Milan Krivda - získal 6539 (73,49%) platných hlasov; za dozorcu ZD
bol zvolený Vladimír Daniš - získal 5413 (60,32%) platných hlasov.
 Ofera minulú nedeľu bola 164,33 €. Na misiu Slava Straku sme vyzberali v apríli 162,65 €.

Plánované podujatia v najbližšom období:
13.5. Stretnutie dôchodcov (NK Légie)
17.5. Služby Božie - Vstúpenie
18.5. Modlitby 24/1 (Dúbravka)
20.5. Maják (Dúbravka)
27.5. - 28.5. Svätodušné sviatky
27.5. Hodinka s...
3.6. Sviatok Svätej Trojice
3.6. Seniorátne stretnutie spevokolov (Dúbravka)

