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Svedecké kresťanstvo
Predspev:

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. 356
Sláva, pozdrav, kolekta, Epištola R 13, 11-14
Pieseň č. 89, počas 2.v. požehnanie detí
Evanjelium J 12, 44-50
Viera všeobecná kresťanská
Pieseň č. 103
Kázeň Mt 5, 13-16
Modlitba, oznamy

Pieseň č. 636 - 1. a 2.v.
Antifóna č. 27
Kňaz: Blúdili sme ako ovce a šli sme
vlastnou cestou.
Zbor: Kristus ako dobrý pastier položil
život za ovce.
Kolekta, Áronovské požehnanie
Pieseň č. 636

Vy ste soľ zeme. Ak však soľ stratí chuť, čím bude osolená? Na nič nie je už súca, len ju
vyhodiť, aby ju ľudia pošliapali. 14 Vy ste svetlo sveta. Mesto, ktoré leží na vrchu,
nemôže byť skryté. 15 Ani sviecu nazažíhajú a nestavajú pod nádobu, ale na svietnik, a
svieti všetkým v dome. 16 Tak svieť vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli dobré skutky a
velebili vášho Otca, ktorý je v nebesiach.
Mt 5, 13-16

M
Miillooddaarryy
 Bohuznáma sestra so svojou rodinou s láskou spomína na svojho manžela pri 15. výročí jeho
odchodu do večnosti. Ďakuje Pánu Bohu za Jeho milostivé vedenie a požehnanie. Venuje 50 € na CZ
v Dúbravke.
 Bohuznáma sestra ďakuje Pánu Bohu za požehnanie a venuje desiatok na cirk. zbor 52 €.
 Bohuznáma sestra prosí o Božie sprevádzanie a požehnanie. Venuje na náš cirk. zbor 30 €.
 Bohuznáma sestra ďakuje Pánu Bohu za všetko dobré, požehnanie a ochranu. Venuje 20 €.
 Bohuznáma sestra venuje na náš cirkevný zbor 100 €.
 Minulú nedeľu sme prijali milodary:
- Bohuznáma rodina pri návšteve svojej dcéry a vnúčika ďakuje za jeho život, zdravie, prosí o Božie
požehnanie, o ochranu celej rodiny. Venuje 20 €.
- Bohuznáma rodina prosí pri operácii 5 mesačného Samka Zelenca o Božiu pomoc a jeho skoré
uzdravenie. Venuje 20 €.
 V zbierke na misiu brata Slava Straku bolo minulú nedeľu 76,18 €. Srdečne ďakujeme.
 Ofera minulú nedeľu bola 237,35 €.

O
Ozznnaam
myy
* Dnes popoludní o 15,30h vás srdečne pozývame na Evanjelizačné stretnutie „MAJÁK“. Sú to služby
Božie s modernou kresťanskou hudbou a piesňou, neformálnou zvesťou, spoločnými modlitbami.
Pripravené bude aj občerstvenie.
* Na budúcu nedeľu prebehne v našej dcérocirkvi volebný konvent predsedníctva západného dištriktu
ECAV. Na funkciu biskupa kandidujú: Mgr. Milan Krivda a Mgr. Boris Mišina. Na funkciu dozorcu:
PaeDr. Vladimír Daniš a JUDr. Ján Marták.
* Pozývame vás na modlitby 12/1 v sobotu 17.3.2012 od 7,00h do 19,00h. Zapísať sa môžete na
nástenke v našom kostole, alebo mailom. Na našom webe nájdete voľne hodiny.
* Stretnutie Čitateľského klubu Sofia sa presúva o týždeň neskôr, uskutoční sa 20.3.2012 o 17.00 v
Starom lýceu. Diskutovať budeme o knihe "Orbana Pamuka: Múzeum nevinnosti".
* Udeľovanie Ceny Sebastian za mimoriadny prínos k odkazu diela J. S. Bacha pre súčasníkov bude
v stredu, 21. 3. 2012 o 18.00 hod. (deň 327. výročia narodenia JSB) v Malom kostole. Účinkujú
tohtoroční laureáti Ceny Sebastian a Kresťanský komorný orchester ZOE. Vstup voľný. (www.juras.sk)

PPrrooggrraam
m ttýýžžddňňaa
Nedeľa (11.3.) 3. pôstna nedeľa
10,30h Služby Božie s VP
10,30h Detská besiedka
15,30h Evanjelizačné sl. Božie
Utorok (13.3.)
18,30h Nácvik spevokolu

Štvrtok (15.3.)
17,30h Biblická hodina
18,30h Stretnutie mládeže
Piatok (16.3.)
17,30h Modlitebné stretnutie
Nedeľa (18.3.) 4. pôstna nedeľa
10,30h Služby Božie
10,30h Detská besiedka

ZZoossnnuullíí
† Brigita Pavlíková 82 r.
† Zoltán Valachovič, 81 r.

† Ján Králik 71 r.
† Magdaléna Baloghová, 80 r.

† Božena Jurkovičová, 70 r.
† Oľga Kováčiková, 87 r.

SSlluužžbbyy BBoožžiiee
18. 3. 2012
Nový kostol 8.30h Veľký kostol 9.30h Malý kostol 17.00h UPC
9.30h -

Grešo, 10.00h – Mišina – SB s VP, 17.00h – Šefranko
Hlačoková SB s VP
Polcková
Balko

