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Prečo sa dobrým ľuďom stávajú zlé veci
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. 345
Sláva, pozdrav, kolekta, Epištola R 9, 14-24
Pieseň č. 109 (požehnanie detí)
Evanjelium Lk 13, 1-9; Viera všeobecná kresťanská
Pieseň č. 327
Kázeň - Žalm 73, 13-28
Modlitba, oznamy
Pieseň č. 461, 1. a 2.v.
Antifóna č. 30
Kňaz: Kristus trpel a dal nám príklad.
Zbor: Aby sme kráčali v Jeho šľapajach.
Kolekta, Áronovské požehnanie
Pieseň č. 461

Kázňový text: Žalm 73
13 Veru, darmo som si zachovával srdce čisté a v nevinnosti umýval si dlane. 14 Bol som
neprestajne bitý a každé ráno trestaný. 15 Keby som si bol povedal: Podobne budem rozprávať,
tak by som sa bol spreneveril rodu Tvojich detí. 16 Keď som sa to snažil pochopiť, zdalo sa mi to
trápením, 17 kým som nevošiel do Božích svätýň a nepochopil som ich koniec.
18 Veru, na klzké miesto ich staviaš a rozbíjaš ich na trosky. 19 Ako rýchlo vyjdú navnivoč!
Miznú a hrôzou zahynú! 20 Ako sen mizne po prebudení, Pane. tak zavrhneš ich obraz, keď sa
prebudíš. 21 Keď sa mi srdce rozhorčovalo a bodalo ma vo vnútri, 22 hlúpy som bol a
nevedomý; voči Tebe bol som ako zvieratá. 23 Ja som však stále s Tebou, držíš ma za pravicu.
24 Vedieš ma svojou radou a potom do slávy ma prijmeš. 25 Kohože mám na nebi? A keď som s
Tebou, netúžim po zemi. 26 Aj keď mi hynie telo i srdce, Boh mi je skalou srdca naveky a mojím
údelom. 27 Lebo hľa, zahynú, čo sa vzďaľujú od Teba, zničíš každého, kto Ti je neverný.
28 Ale mňa blaží Božia blízkosť. V Hospodinovi, Pánovi mám svoje útočisko, aby som všetky
Tvoje skutky zvestoval.

MILODARY
*
Bohuznáma sestra pri spomienke na svojich v Pánu zosnulých rodičov, pri 20. výročí
odchodu do večnosti mamičky a nedožitých 70 rokov brata venuje na náš CZ 50 €.
*
Bohuznáma rodina si s láskou spomína na svoju starú mamu od smrti ktorej uplynulo 37
rokov a mamu od smrti ktorej uplynul 1 rok. Venuje na náš CZ 30 €.
*
Bohuznáma sestra z vďačnosti voči Pánu Bohu venuje na náš CZ 30 €.
*
Bohuznáma rodina ďakuje Pánu Bohu za doterajšie vedenie a porúča sa do Jeho milosti.
Venuje 30 €.

PROGRAM TÝŽDŇA:
Ne 17.2.2013
10.30h Služby Božie, Modlitby
Po 18.2.2013
15.30h Konfirm. vyuč. 2. roč.
Ut 19.2.2013
18.30h Nácvik spevokolu

St 20.2.2013
15.30h Služby Božie DD Pri Kríži
Št 21.2.2013
17.30h Biblická hodina
18.30h Mládež

Pia 22.2.2013
14.30h Konfirm. vyuč. 1. roč.
18.00h Modlitby
Ne 24.2.2013
10.30h Služby Božie

Modlitby

OZNAMY
*
Budúcu nedeľu budeme mať služby Božie zamerané na deti.
*
Večera Pánova v pôstnom období bude každú nedeľu po skončení služieb Božích.
*
Presbyterstvo sa stretne v stredu 27.2.2013 o 18,00h
*
Výročný konvent nášho zboru v Dúbravke bude 3.3.2013 po službách Božích.
*
Ofera z 1. pôstnej nedele je povinne určená na Generálnu podporoveň.
*
Ďakujeme všetkým sestrám, ktoré pomohli s občerstvením pri stretnutí farárov u nás
v Dúbravke.
*
Bratia a sestry, určite mame medzi sebou veľa šikovných ľudí, ktorí by nám mohli pomôcť
s grafickou prípravou plagátov, letákov, propagačných materiálov. Kto by mal čas ujať sa tejto
služby, nech sa prihlási na farskom úrade. Ďakujeme.
*
Každú nedeľu po službách Božích sa v malej skupinke modlime za jednotlivé starosti aj
radosti, ktoré máme. Túto nedeľu, pozývame tých, ktorí sa chcú prosiť za naše rodiny. V zborovej
sieni vás budú čakať naše sestry a bratia, ktorí sa budú s vami zdieľať a modliť. Toto stretnutie
nebude dlhé, aby ste mohli byť včas doma. Na budúcu nedeľu budeme prosiť za náš
novovzniknutý zbor.

