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Úvodné oslovenie, Predspev:

Konfiteor:
Kňaz: Bratia a sestry! Zhromaždili sme sa na tomto svätom mieste, aby sme spoločne
počúvali Božie slovo a aby sme sa modlitbami a chválami utiekali k trojjedinému Pánu
Bohu o pomoc a zmilovanie. Keďže sa vlastnou silou nemôžeme zbaviť svojich
hriechov, volajme spoločne k Pánu Bohu týmito slovami:
Zbor: Všemohúci a láskavý Bože! Zmiluj sa nad nami a odpusť nám naše hriechy.
Pomáhaj nám, aby sme tu prežívali pravé spoločenstvo s Tebou. Upevni aj
spoločenstvo medzi nami, keď Ťa budeme vzývať, chváliť a velebiť. Vypočuj nás pre
Ježiša Krista, nášho Pána a Spasiteľa. Amen.
Kňaz: Pán Ježiš nás uisťuje o odpúšťajúcej Božej milosti, keď nám aj dnes hovorí: Tak
Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život
mal každý, kto verí v Neho. Amen.
Modlitba, oznamy
Pieseň č. 392
Pieseň č. 225 – 1.v.
Sláva, pozdrav, kolekta
Epištola 1K 9, 24-27
Antifóna č. 26
Pieseň č. 89 - požehnanie detí
Kňaz: Kristus bol ranený pre naše hriechy.
Evanjelium Lk 9, 51-55
Zbor: A strýznený pre naše neprávosti.
Viera všeobecná kresťanská
Kolekta, Áronovské požehnanie
Pieseň č. 97
Pieseň č. 225
Kázeň Lk 10, 38-42

M
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*
Bohuznáma rodina s láskou spomína na
svojich zosnulých rodičov. Venuje na náš CZ cez
internet banking 50 €.
*
Včera bol v našom kostole pokrstený Tibor
Černička. Rodičia ďakujú za tento vzácny dar
a porúčajú jeho život do Božích rúk, spolu so
starými a krstnými rodičmi venujú 150 €.
*
Bohuznáma manželka s deťmi a vnúčatami si
s vďakou a láskou spomínajú na svojho manžela,
otca a starého otca pri 3. výročí odchodu do
večnosti i na milovanú babičku pri nedožitom výročí
100. narodenín. Pre potreby CZ venuje 40 €.
*
Bohuznáma sestra pri platení CP venuje
z vďaky k Pánu Bohu za doterajšie požehnanie 30 €.
*
Bohuznáma sestra pri platení CP venuje na
náš zbor 10 €.
*
Bohuznámy brat pri platení CP venuje na náš
zbor 30 €
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Kázňový text: Lk 10, 38-42

38 Keď išli ďalej, vošiel do
nejakej dediny. Do svojho
domu Ho prijala žena
menom Marta. 39 Mala
sestru, ktorá sa volala Mária.
Tá si sadla Pánovi k nohám a
počúvala Jeho slová. 40 Ale
Marta bola príliš zamestnaná
posluhovaním. Pristúpila k
Nemu a povedala: Nedbáš,
Pane, že mi sestra samej dá
posluhovať? Povedz jej, nech
mi pomôže. 41 Odpovedal jej
Pán:
Marta,
Marta,
starostlivá si a znepokojuješ
sa pre mnohé veci. 42 Len
jedno je potrebné. Mária si
vybrala lepší podiel, ktorý jej
nikto nevezme.

*
Večera Pánova v pôstnom období bude každú
nedeľu po službách Božích.
*
V stredu o 19,00h bude zasadnutie nášho presbyterstva. Prosíme presbyterov o účasť.
*
V sobotu 22. 3. 2014 bude u nás v Dúbravke seniorálny konvent s predpokladanou
účasťou okolo 200 delegátov. Chceme im ponúknuť občerstvenie, koláče, zákusky, prosíme
teda všetkých ochotných o pomoc a prispenie k tejto dôležitej udalosti. Ďakujeme.
*
V sobotu 29. 3. 2014 od 7,00 do 19,00 budú u nás modlitby 12/1. Pri východe z kostola
sa možete zapísať do zoznamu.
*
Cirkevný zbor ECAV Bratislava – Rača pozýva na Pôstne zastavenie pri slove a hudbe v
nedeľu, 23. 3. 2014, o 15.00 v kostole na Alstrovej ul. Diela známych skladateľov zaznejú
v podaní umelcov: Mária Rychlová – soprán, Ivan Rychlo – tenor, Ivica Gabrišová – flauta,
Miriam Rodriguez Brüllová – gitara. Duchovné slovo - Dušan Kováčik. Vstupné je dobrovoľné.
*
Záujemcovia o anglicko-slovenské bilingválne štúdium na Evanjelickom lýceu v
Bratislave majú ešte stále možnosť prihlásiť sa. Prihlášky prijíma škola do 27. marca
2014. Prijímacie pohovory budú 31. 3. 2014 a 1. 4. 2014. Bližšie info www.evlyceum.sk.
*
Minulú nedeľu bola ofera 139,04 €.
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16. 3. 2014 Nedeľa
10,30 Služby Božie, po SB VP
10,30 Detská besiedka
17. 3. 2014 Pondelok
14,15 konf. príprava 1.roč.
18. 3. 2014 Utorok
18,30 Spevokol

19. 3. 2014 Streda
15,30h Služby Božie DD Pri kríží
18,00h Biblická hodina
20. 3. 2014 Štvrtok
9,00h Služby Božie kaplnka EDS
18,30 Od-mlad

21. 3. 2014 Piatok
14,30 konf. Príprava 2.roč.
17,30 Modlitby
23. 3. 2014 Nedeľa
10,30 Služby Božie, po SB VP
10,30 Detská besiedka

