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Čo nám najviac bráni v nasledovaní Krista ?
Predspev 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...
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. 374
Sláva, pozdrav, kolekta,
Epištola Fil 2, 1-11
Spoločná pieseň – Otče Ťa chválim (počas 2.v. požehnanie detí)
1. Otče, Ťa chválim a vzývam Tvoje meno, slávny si môj Boh, Ty si môj Pán.
Slávny si môj Boh, slávny si môj Boh, slávny si môj Boh Ty si môj Kráľ.
2. Ježiš, Ťa chválim a vzývam Tvoje meno, slávny si môj Boh, Ty si môj Pán.
Slávny si môj Boh, slávny si môj Boh, slávny si môj Boh Ty si môj Kráľ.
3. Duchu, Ťa chválim a vzývam Tvoje meno, slávny si môj Boh, Ty si môj Pán.
Slávny si môj Boh, slávny si môj Boh, slávny si môj Boh Ty si môj Kráľ.
Evanjelium J 14, 15-21, Viera všeobecná kresťanská
Pieseň spevokolu – Nádherný Spasiteľ
Pieseň č. 341

Kázeň
Modlitba, oznamy
Pieseň č. 648 - 1. a 2.v.
Antifóna č. 63
Kňaz: Posväť nás, Pane, aby sme všetci jedno boli.
Zbor: Aby svet uveril, že Ťa Otec poslal.
Kolekta, Áronovské požehnanie
Pieseň č. 648

M
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Bohuznáma sestra sa z milosti Božej dožila svojho jubilea 70 rokov. Ďakuje Pánu
Bohu za sprevádzanie, ochranu a pomoc, prosí o ďalšie vedenie a požehnanie pre celú
rodinu. Venuje 100 €.

PPrrooggrraam
m ttýýžžddňňaa
Nedeľa (14.4.)
10.30h Služby Božie
10.30h Detská besiedka
Utorok (16.4.)
10.00h Služby Božie DD Stupava
18.30h Nácvik spevokolu
Streda (17.4.)
15.30h Služby Božie DD Pri Kríži

Štvrtok (18.4.)
17.30h Biblická hodina
18.30h Mládež
Piatok (19.4.)
17.30h Modlitby
Nedeľa (21.4.)
10.30h Služby Božie
10.30h Detská besiedka
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 Slávnosť konfirmácie plánujeme v našom cirk. zbore 12. 5. 2013.
 Dňa, 28.4.2013 o 14.00h bude v Novom kostole stretnutie pre dôchodcov s
prislúžením Večere Pánovej, na ktoré ste srdečne pozvaní. Po Službách Božích bude
v zborovej sieni pri kostole posedenie s občerstvením. Zároveň chceme poprosiť
ochotné sestry či bratov o pomoc pri príprave občerstvenia. Vaše príspevky vo
forme zákuskov, koláčikov, alebo chlebíčkov budete môcť priniesť v nedeľu
dopoludnia k nám do Dúbravky, alebo priamo na Legionársku pred začiatkom
stretnutia.
 Klub spoločnosti TVORBA pozýva svojich členov a sympatizantov na ďalšie
stretnutie, ktoré sa uskutoční v stredu 24. apríla 2013 o 17.00 hod. v Starom
evanjelickom lýceu na Konventnej ul. 15. Prednášať bude ThDr. Ivan Tóth. Téma
prednášky: "Dvesté výročie narodenia Sama Tomášika - evanjelického farára,
seniora, spolutvorcu spevníka z roku 1842 a tiež autora známej hymnickej piesne
'Hej Slováci'"

