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"Pozor na duchovný hlad!"
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. 213
Sláva, pozdrav, kolekta, Epištola 2K 9, 8-11
Pieseň č. 85 (požehnanie detí)
Evanjelium J 6, 24-35
Pieseň č. 200
Kázeň - Am 8, 11-12
Modlitba, oznamy
Pieseň č. 461, 1. v.
Antifóna č. 71
Kňaz: Ježiš Kristus je živý chlieb, ktorý zostúpil z neba.
Zbor: Ak niekto je z toho chleba, žiť bude na veky.
Kolekta, Áronovské požehnanie
Pieseň č. 461

Kázňový text: Am 8, 11-12

11 Hľa, prichádzajú dni - znie výrok Hospodina, Pána - keď pošlem na zem
hlad. Nie hlad po chlebe, ani smäd po vode, ale po počúvaní Hospodinových
slov.
12 Putovať budú od mora k moru, od severu k východu sa budú túlať, aby
hľadali slovo Hospodinovo, ale ho nenájdu.

MILODARY
*
V utorok 5.3.2013 sme sa rozlúčili s Máriou Makovníkovou, zomrela vo veku 91 rokov.
Pozostalá rodina ďakuje Pánu Bohu za jej život. Venuje 50 € na náš CZ a 10 € pre deti v Červenici.

*

Rodina Ulbrichová pri platení CP venuje 30 € na náš CZ.

PROGRAM TÝŽDŇA:
Ne 10.3.2013
10.30h Služby Božie, Modlitby
Po 11.3.2013
15.30h Vyučovanie konf. 2.r.
Ut 12.3.2013
18.30h Nácvik spevokolu

Št 14.3.2013
17.30h Biblická hodina
18.30h Mládež
Pia 15.3.2013
14.30h Vyuč. konfirm. 1.r.
18.00h Modlitby

Ne 17.3.2013
10.30h Služby Božie, VP

Modlitby

ZZoossnnuullíí
Milan Blaško, 83 r.

Mária Makovníková, 91 r.

OZNAMY
*

Náš spevokol spolu s bratom farárom odcestovali dnes do Martina. Poslúžia na službách
Božích a poobede na spomienkovej slávnosti.
*
Večera Pánova dnes nebude.
*
V stredu, 13.3.2013 o 18,00h bude zasadnutie nášho presbyterstva.
*
Budúca nedeľa bude SMRTNÁ. Budeme čítať Pašie. Po službách Božích bude Večera
Pánova.
*
V sobotu 16.3.2013 o 9,30h bude Klub 6+, srdečne pozývame naše deti. V nedeľu
24.3.2013 po skončení služieb Božích vás deti a dospelí z Klubu 6+ pozývajú na Jarný bazár
svojich výrobkov. Všetky peniaze vyzbierané za predaj, budú zaslané na podporu detí v
detskom domove v Mbabene vo vo Swazijsku, ktorý už niekoľko rokov takouto formou
podporujeme aj vďaka vašej pomoci.
*
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.
*
V sobotu 16.3.2013 sa o 9.00 hod. v Evanjelickom kostole v Trnave uskutoční konvent Bratislavského
seniorátu ECAV na Slovensku. Prosme Pána cirkvi o jeho požehnanie.
*
17. marca o 18.00h sa v kostole sv. Trojice v Petržalke uskutoční Pôstny koncert – PERGOLESI STABAT
MATER. Vstup voľný.
*
Pozývame Vás na predstavenie “Pašie”, ktoré vzniklo v spolupráci hudobnej kapely KVD, zmiešaného
speváckeho zboru a hercov - dobrovoľníkov z Prešova. Toto hudobno-dramatické pásmo bude uvedené
22.3.2013 o 18.00 hod. v ev. kostole v Bratislave Petržalke. Vstupne je dobrovoľné.
*
Každým dňom sme bližšie k reálnemu otvoreniu nášho zariadenia EDS na Partizánskej ul. 2. Robíme
všetko preto, aby sme 2.4.2013 mohli ubytovať prvých klientov. Preto je veľmi dôležité, aby každý kto má
záujem dostať sa ako klient do nášho zariadenia začal v tejto veci neodkladne konať, lebo záujem je veľký.
Týmto chceme dať šancu umiestniť sa v našom zariadení predovšetkým členom nášho zboru. Cesta k nám
vedie cez úrad Bratislavského samosprávneho kraja na Sabinovskej ul. č. 16, kde treba podať 2 žiadosti. Postup
podania žiadostí veľmi radi každému osobne vysvetlíme. Kontakt: p. Dobová, riaditeľka EDS, 0907830684.
Bližšie informácie nájdete čoskoro aj na webstránke zboru. Veľmi pekne Vás chceme poprosiť o modlitby za
úspešný štart nášho zariadenia, nech Pán žehná aj toto dielo. Ponúkame zároveň obsadenie voľných
pracovných miest v našej práčovni na pranie a žehlenie. Záujemkyne sa môžu ozvať na 0907295028, p.
Fáberová, pracovníčka EDS. Radi prijmeme Vaše milodary, ktoré použijeme na nákup nábytku a zariadenia
EDS.
Martin Dziak, predseda správnej rady EDS

