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LÁSKA – základ spoločnej komunikácie
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: 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. 129
Sláva, pozdrav, kolekta
Epištola 1 K 13, 8-13
Pieseň č. 602 (počas 2.v. požehnanie detí)
Evanjelium J 21, 15-17
Krst
Viera všeobecná kresťanská
Pieseň č. 327
Kázeň, modlitba, oznamy
Pieseň č. 229 - 1.v.
Antifóna č. 32
Kňaz: Pri Tvojom vzkriesení, Pane Ježiši Kriste, Haleluja.
Zbor: Nebesá i zem sa radujú, Haleluja.
Kolekta
Áronovské požehnanie
Pieseň č. 229

KKáázzňňoovvýý tteexxtt:: Ef 2, 13-18
13 Ale teraz, hoci ste kedysi boli ďalekí, v Kristovi Ježišovi stali ste sa blízkymi
krvou Kristovou. 14 Lebo On je náš pokoj, On, ktorý oboch spojil v jedno a zboril
priehradný múr, nepriateľstvo, 15 keď na svojom tele pozbavil platnosti zákon s
jeho nariadeniami, aby tak z dvoch stvoril v sebe jedného, nového človeka,
nastolil pokoj 16 a oboch v jednom tele zmieril s Bohom skrze kríž, na ktorom
zahladil to nepriateľstvo. 17 A tak prišiel zvestovať pokoj vám ďalekým a pokoj aj
blízkym, 18 lebo skrze Neho obaja máme prístup k Otcovi v jednom Duchu.

M
Miillooddaarryy
*
Brat farár s rodinou z vďačnosti voči Pánu Bohu za požehnanie počas
veľkonočných sviatkov a s prosbou o Jeho milostivé vedenie pre svojich blízkych
venuje 80 €.

PPrrooggrraam
m ttýýžžddňňaa
Nedeľa (7.4.)
10.30h Služby Božie
10.30h Detská besiedka
Modlitby
Utorok (9.4.)
18.30h Nácvik spevokolu
Streda (10.4.)
18.00h Zasadnutie presbyterstva

Štvrtok (11.4.)
17.30h Biblická hodina - Zj 3, 14-22
18.30h Mládež
Piatok (12.4.)
17.30h Modlitby
Nedeľa (14.4.)
10.30h Služby Božie
10.30h Detská besiedka

O
Ozznnaam
myy
 V stredu, 10.4.2013 o 18.00h bude zasadnutie presbyterstva.
 KLUB 6+ pozývame všetky deti do nášho klubu v priestoroch zborového domu, ktorý
sa uskutoční v sobotu 13.4.2013 o 9.30h. Pripravené sú pre Vás hry, biblická lekcia a
tvorivé dielne. Príďte! Tešíme sa na Vás!
 Na budúci týždeň počas víkendu 13. – 14. 4., budú našimi hosťami brat Ľubo Badiar,
dozorca CZ Košice s manželkou Dáškou. Spolu s nimi chceme pripraviť pre Vás v sobotu seminár pre presbyterov a pracovníkov v zbore, v nedeľu evanjelizačné
stretnutie. Témy nájdete na nástenke, alebo na dverách, tiež na našom webe. V
nedeľu chceme mať po službách Božích spoločný obed. Prosíme, aby sa záujemci
o spoločný obed zapísali na hárky, ktoré sú pripravené na stole pri východe
z kostola. Srdečne Vás všetkých na tento spoločne strávený čas pozývame.
Prosíme naše sestry, keby napiekli koláče na spoločný obed v nedeľu.
 Slávnosť konfirmácie plánujeme v našom cirk. zbore 12. 5. 2013.
 Srdečne pozývame na Stretnutie evanjelických žien v nedeľu 7. apríla 2013 o 15.00h
v zborovej miestnosti na Strečnianskej ul. č.15 v Petržalke. Téma: Cirkev ako
inštitúcia alebo živý organizmus. Hovoriť bude sestra farárka Eva Kolesárová.

