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Vstup konfirmandov
Hymna mládeže č. 624 – 1.v.
1. K trónu slávy Tvojej, Hospodine, vysielame pieseň vďačnosti
za žehnanie, ktoré na nás plynie, z lásky Tvojej v našej mladosti:
Za kvet v líci, za hruď zápalistú, za nádejí zeleň, oka jas,
nadovšetko za to však, že v Kristu za svoje si dietky zvolil nás.
Privítanie - zborový dozorca
Predspev: Vojdite, plesajme č. 605
1. Kňaz: Vojdite, plesajme, chválospevy spievajme!
Zbor: Vojdite, plesajme..
Kňaz: Predstúpme pred Hospodina s poďakovaním zvučným, Zbor: predstúpme...
2. Kňaz: On stvoril, more zem a všetko, čo živé je.
Zbor: On stvoril...
Kňaz: Jeho dielom sú hlbiny, i končiare Jeho sú.
Zbor: Jeho dielom...
3. Kňaz: Hospodin, je náš Boh, my sme Jeho pastvy ľud.
Zbor: Hospodin, je...
Kňaz: Nezatvrďme srdce v blude, počujme dnes Jeho hlas! Zbor: Nezatvrďme...
4. Kňaz: Vojdite, plesajme, chválospevy spievajme!
Zbor: Vojdite...
Kňaz: Klaňajme sa, pokľaknime pred Pánom, Tvorcom svojím! Zbor: Klaňajme sa...
Pieseň č. 355
1. Oslavuj Pána, veď celý svet spravuje slávne,
na orlích krídlach Ťa nesie, ochraňuje verne,
Až doposiaľ mnoho dobrého ti dal, či si to necítil zjavne?
2. Oslavuj Pána, všemocného Vládcu a Kráľa,
nech Mu znie chválospev, akým Ho anjeli slávia!
Piesňou a hrou, harfami aj citarou hlásajme: Buď Bohu chvála!
3. Oslavuj Pána, veď život i zdravie ti dáva,
silu ti vlieva a v priazni svojej zachováva.
Aj v kríži On počul, utíšil tvoj ston, pod krídla si Ťa ukrýva.
4. Oslavuj Pána, zo všetkých síl chválu Mu vzdávaj.
Všetko, čo jestvuje, smelo k Nemu sa priznávaj!
Svetlom je v tmách a nádejou v úzkostiach. Velebiť Ho neprestávaj!

Sláva, pozdrav, kolekta, Žalm 118, 24-29
Pieseň č. 245 - 1. a 2.v.
1. Ó láska Božia, láska večná, v Ježiši Kristu zjavená,
pre tebou, Ty moc nekonečná, do prachu skláňam kolená.
Byť Tvojím, večná láska, túžim, do mora lásky tej sa hrúžim.

2. Ó láska večná, Pane Kriste, ráč láskou srdcia rozožať,
a zachovávaj nám ich čisté, ochotné Tebe ďakovať,
nech v celom našom zemskom žití vždy svetlo Tvojej lásky svieti!
Kázeň - R 12, 2
Pieseň spevokolu – Od Božej lásky čo nás odlúči
Krst
« Konfirmačné otázky
« Osobná konfirmácia « Pieseň konfirmandov
« Modlitba konfirmandov a modlitba rodiča
« Confirma Deus str. XXXVII
Kňaz: Potvrď, ó Bože Otče, čo si pri nás vykonal,
Zbor: z chrámu svojho nad Jeruzalemom.
Kňaz: Potvrď, ó Bože Synu, …
Zbor: z chrámu svojho nad Jeruzalemom.
Kňaz: Potvrď, ó Bože Duchu Svätý, …
Zbor: z chrámu svojho …
Kňaz: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému!
Zbor: Ako bola na počiatku …
« Poďakovanie konfirmandov
Pieseň č. 586
1. Ó, buď Ti chvála, Bože trojjediný, že prijal si nás dietok do rodiny,
a utvrdils´ nás v krstnej zmluve mile za tejto chvíle.
2. Pred tvárou Tvojou, Pane, sľubujeme, že v otcov viere pevne vždy stáť chceme,
v cnosti sa tužiť, verne ísť za Kristom v živote čistom.
3. Len žehnaj nám dnes, Bože, v tejto dobe, a daj rásť cirkvi našej ku ozdobe!
Tak vykročíme smelo žitia bojom v tom mene Tvojom!
Antifóna č. 54
Kňaz: Hospodine, daj mi poznať svoje cesty.
Zbor: Vyučuj nás, aby sme chodili v Tvojej pravde.
Áronovské požehnanie
Pieseň spevokolu: Nech Ťa požehná Hospodin
Oznamy
Pieseň č. 263 – 1.v. a 2.v. Hrad prepevný
1. Hrad prepevný je Pán Boh náš, zbroj výborná i sila,
z každej núdze vytrhne nás, ak by nás zachvátila,
veď starý nepriateľ zničiť by nás chcel,
veľká moc a klam strašná jeho je zbraň, v svete nemá rovného.
2. Čo je naša ľudská sila? Sama nás nezachráni,
máme však od Hospodina štít v každom bojovaní.
Pýtaš sa, kto je ním? Ježiš, Boží Syn,
Ten zachránil svet, iného Boha niet, On napokon zvíťazí!
Prestávka (spoločné fotografovanie)
Večera Pánova

KKáázzňňoovvýý tteexxtt:: RR 1122,, 22
2 A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovením mysle,
aby ste vedeli rozpoznať, čo je vôľa Božia, totiž, čo je dobré, milé a
dokonalé.
Pieseň konfirmandov:
Pane, som tak veľmi rád, život s Tebou som už skúsil.
Tak Ti spievam pieseň chvál, poznať Teba vždy som túžil.
/: Z nebies zostúpil si k nám na túto zem,
tu na kríži musel's mrieť za môj hriech,
kríž pred hrobom v krvi stál, z hrobu Otec si Ťa vzal,
tak Ti spievam pieseň chvál :/

M
Miillooddaarryy
*
Rodičia a stará mama Richarda Vadoviča ďakujú za preukázanú milosť –
konfirmáciu. S prosbou, aby náš Pán požehnal jeho život láskou, dobrotou
a múdrosťou venujú na náš CZ 200 €.
*
Pri konfirmácii Mateja Chomu venujú rodičia na náš CZ 200 €.
*
Pri konfirmácii Šimona Švarcza venujú rodičia a starí rodičia na náš CZ 50 €.
*
Rodičia Peťky Geisseovej venujú pri konfirmácii 50 € a starí rodičia 100 € na
náš CZ.
*
Rodina Justusová pri konfirmácii Josefa Svitáka venuje 50 €.
*
Pri konfirmácii Mišky Kurtišovej venujú rodičia 20 € na náš cirkevný zbor.
*
Pri konfirmácii Janka Kolesára venuje rodina Kolesárová 40 € na náš CZ.

PPrrooggrraam
m ttýýžžddňňaa
Nedeľa (12.5.)
10.30h Služby Božie
10.30h Detská besiedka
Utorok (14.5.)
10.00h Služby Božie v DD
18.30h Nácvik spevokolu
Streda (15.5.)
15.30h Služby Božie v DD
18.00h Stretnutie presbyterstva
Štvrtok (16.5.)
17.30h Biblická hodina
18.30h Mládež

Piatok (17.5.)
17.30h Modlitby
Nedeľa (19.5.)
10.30h Služby Božie
10.30h Detská besiedka
Pondelok (20.5.)
18.00h Služby Božie

O
Ozznnaam
myy
 Zasadnutie nášho presbyterstva bude v stredu 15.5.2013 o 18.00h.
 V nedeľu 19.5. 2013 sú Svätodušné sviatky. Po službách Božích budeme mať
zborový konvent. V pondelok 20.5.2013 budú služby Božie o 18.00h (2. slávnosť
svätodušná).
 Pozývame vás k spoločným modlitbám 24/1, budúci piatok a sobotu od 18.00h
do 18.00h. Tento názov znamená nepretržité modlitby 24 hodín počas celého
dňa aj noci v miestnosti uspôsobenej na tento účel. Tu sa po hodine striedajú
jednotlivci. Tak sa vytvorí jedna nepretržitá 24 hodinová reťaz modlitieb.
Možno si hovoríte ako strávim celú jednu hodinu v tejto miestnosti? Ide o to
aby ste prežili tento čas aktívne s Bohom. Môžete sa modliť, spievať, čítať Božie
slovo, alebo len v tichu rozjímať. Ak potrebujete, aby sa za Vás modlili aj iní,
nechajte svoju prosbu na odkazovom papieriku. Budeme veľmi radi ak sa
rozhodnete pre určitú hodinu a zapíšete sa do harmonogramu modlitieb, a tak
sa zapojíte do modlitebnej štafety.
Harmonogram je vyvesený na nástenke v našom kostole, alebo napíšte termín,
ktorý Vám vyhovuje do mailu (ecavdubravka@gmail.com). Voľné termíny
môžete sledovať aj na našom webe.
 Srdečne Vás pozývame na koncert speváckeho zboru Cornerstone University z USA.
Uskutoční sa v pondelok 13. 5. 2013 o 18.30 h. v Novom ev. kostole na Legionárskej ul.
Pôjde o jedno z vystúpení v rámci 19-dňového turné tohto kvalitného zboru v rôznych
krajinách Európy. Vstupné je dobrovoľné.
 Pozývame Vás na Svätodušný literárny večer v Novom ev. kostole na Legionárskej ul.
s autorkami Evou Bachletovou a Jarmilou Konkušovou. Konať sa bude 19. mája 2013
o 18.00h. Jeho súčasťou bude aj čítanie z kníh Riadky bytia a Ako skákať a pritom
nespadnúť. Ste srdečne vítaní!
 V evanjelickom kostole v Piešťanoch na Štefánikovej ul. sa v nedeľu 19. mája 2013 o 15.30h
uskutoční seniorálne stretnutie žien Bratislavského seniorátu. Témou „Srdce ženy“ poslúži
náš brat kaplán Peter Mozola. Odchod autobusu z Legionárskej ulice bude o 13.45 hod.
 Ponuka letných táborov Detskej misie v Častej:
• 29.6. – 6.7.2013 tábor pre deti (7–11rokov), cena: 100€
• 6. – 13.7.2013
tábor pre deti (7–11rokov), cena: 100€
• 13. – 20.7.2013 tábor pre starší dorast (15–18rokov), cena: 105€
• 20. – 27.7.2013 tábor pre deti konverzačno-športový (9–12rokov), cena: 105€
• 27.7. – 3.8.2013 tábor pre mladší dorast (12–15rokov), cena: 105€
• 3. – 10.8.2013
tábor pre deti (7–11rokov), cena: 100€
Ubytovanie v rekreačnom stredisku vo viacmiestnych chatkách, strava 6-krát denne,
doprava autobusom.
Prihlasovací formulár nájdete na www.detskamisia.sk alebo si môžete vyzdvihnúť
prihlášku na adrese: Detská misia, Legionárska 4, 81107 Bratislava

