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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!
Pieseň č. 189
Sláva, pozdrav, kolekta, Epištola K 13, 1-13
Pieseň č. 203 (požehnanie detí)
Kázeň R 13, 8-10; Mt 25, 14-15
Modlitba, oznamy
Pieseň č. 634, 1.v.
Antifóna č. 87
Kňaz: Blahoslavení, ktorí tvoria pokoj, hovorí Kristus Pán.
Zbor: Lebo synmi Božími budú sa menovať.
Kolekta, Áronovské požehnanie
Pieseň č. 634

Výročný konvent

MILODARY
*
Bohuznáma sestra si s láskou a úctou spomína na svojho manžela pri príležitosti
jeho nedožitého 100. výročia narodenia. S vďakou voči Pánu Bohu za jeho požehnaný
život venuje na náš CZ 40 €.
*
Vo štvrtok sme sa rozlúčili s Máriou Garajovou. Zomrela po ťažkej chorobe vo veku
56 rokov. S láskou na svoju dobrú mamu spomínajú deti Ľudovít a Andrea a celá ostatná
rodina.

Kázňový text: R 13, 8-10;
8 Nikomu nič nedlhujte, len to, aby ste sa milovali. Lebo kto blížneho miluje, naplnil zákon.
9 Veď prikázania: nescudzoložíš, nezabiješ, nepokradneš, [nevydáš krivé svedectvo],
nepožiadaš, a ak je nejaké iné prikázanie, v tomto slove sú zhrnuté: Miluj blížneho ako seba
samého. 10 Láska blížnemu zle nerobí. Plnosťou zákona je teda láska.

Mt 25, 14-15
14 Bude to tak, ako keď si človek pred odchodom na cesty zavolal sluhov a odovzdal im svoj
majetok. 15 Jednému dal päť talentov, inému dva a inému zas jeden; každému podľa jeho
schopností. A odcestoval.

PROGRAM TÝŽDŇA:
Ne 10.2.2013
10.30h Služby Božie
CELOZBOROVÝ KONVENT
Po 11.2.2013
15.30h Konfirm. vyuč. 2. roč.

Ut 12.2.2013
18.30h Nácvik spevokolu
Št 14.2.2013
17.30h Biblická hodina
18.30h Mládež

Pia 15.2.2013
14.30h Konfirm. vyuč. 1. roč.
18.00h Modlitby
Ne 17.2.2013
10.30h Služby Božie

Modlitby

OZNAMY
*Pozývame vás na biblickú hodinu, každý štvrtok o 17.30h. Téma: Pergamon - Zj 2, 12-17, zápas
s falošným učením.
*
Dna 16.2. o 9.30 hod. bude Klub 6+, srdečne pozývame všetky deti. Budeme robiť -tvorivá
aktivita: Srdiečka z drôtu. Použitý materiál: Drôt, ozdobne koralky, kliešte na drôt, farebné
stužky. Zhotovene výrobky budú použité do detského jarného bazáru v marci a určené na
predaj, ktorého finančný výťažok poputuje na podporu deti detského domova vo Swahilsku.
Tešíme sa na vás!
*
V utorok 12.2.2013 bude u nás v Dúbravke pastorálna schôdza farárov bratislavského
seniorátu. Prosíme ochotné sestry, aby nám pomohli s napečením koláčikov, alebo pagáčikov.
Môžete sa prihlásiť u sestry kostolníčky Dášky Dvořáčkovej.
*
Výročný konvent nášho zboru v Dúbravke bude 24.2.2013 po službách Božích.
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 našich farárov
a predstaviteľov cirkvi. 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 naše rodiny.
Rozmýšľate nad pôstnym
predsavzatím? Skúste to
tento rok takto:

zdroj: facebook.com

