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Hospodinu patri chvála

Predspev: Ó Ježiši, Tvoje vzkriesenie daj, nech nám hriešnym slúži na spasenie. Prihovor sa
k Otcu za nás, Ducha pravdy zošli na nás, aby sme aj v tejto chvíli verne Teba ctili, tak žili z Tvojej
milosti, napokon prišli pred tvár Tvojej velebnosti. Haleluja, sláva Bohu!

Konfiteor
Kňaz: Bratia a sestry! Skloňme sa pred Hospodinom, načúvajme Jeho vôli, nazrime

do zrkadla Jeho zákona, ako nám ho vyjadril v 10 Božích prikázaniach, ktoré teraz
budeme spolu odriekať:
Zbor: Ja som Hospodin, tvoj Boh:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Nebudeš mať iných bohov okrem mňa!
Nebudeš brať meno Božie nadarmo!
Pamätaj, že máš sviatočný deň svätiť!
Cti si otca i matku, aby si dlho žil na zemi!
Nezabiješ!
Nescudzoložíš!
Nepokradneš!
Nevypovieš krivé svedectvo proti svojmu blížnemu!
Nepožiadaš dom svojho blížneho!
Nepožiadaš ani jeho manželku, ani nič, čo je jeho!

Kňaz: Zvesť zákona nás usvedčuje, že často svojou neposlušnosťou porušujeme
Božiu vôľu, keď prestupujeme tieto prikázania. Preto vyznajme pokorne:
Zbor: Bože milostivý, priznávam, že som sa proti Tvojim prikázaniam 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: Nebeský Otec, 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. 355
Sláva, pozdrav, kolekta
Starozmluvný text: Iz 12, 1-6
Epištola: Jk 1, 17-21
Pieseň č. 345 - požehnanie detí
Evanjelium: J 16, 12-15
Viera všeobecná kresťanská
Pieseň č. 599
Kázeň - Zj 15, 2-4

Pieseň č. 226 - 1. v.
Antifóna č. 34
Kňaz: Kristus Pán umrel pre naše hriechy.
Haleluja.
Zbor: A vstal z mŕtvych pre naše ospravedlnenie.
Haleluja.
Kolekta, Áronovské požehnanie
Pieseň č. 226 – 2. a 3.v
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2 Videl som niečo ako sklené more zmiešané s ohňom, a tí, čo zvíťazili nad šelmou i
nad jej obrazom a nad číslom jej mena, stoja na tom sklenom mori, majú Božie citary
3 a spievajú pieseň Mojžiša, služobníka Božieho, a pieseň Baránkovu: Veľké a
predivné sú Tvoje skutky, Pane, vševládny Bože! Spravodlivé a pravé Tvoje cesty,
Kráľ národov! 4 Kto by sa nebál, Pane, a neoslavoval Tvoje meno? Veď Ty jediný si
svätý, a všetky národy prídu a budú sa Ti klaňať, že sa zjavili Tvoje spravodlivé
súdy!
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* Bohuznáma sestra pri platení CP venuje na náš zbor 30 €.
* Bohuznáma sestra pri odchode z nášho CZ ďakuje za Božiu pomoc v ťažkom životnom
období a prosí, aby ju Božia milosť sprevádzala aj naďalej v novom prostredí. Venuje na
prácu s mládežou 50 €.
* Bohuznáma rodina pri spomienke na svojich najbližších zosnulých ďakuje Pánu Bohu
za milosť a prosí o zdravie, požehnanie pre celú rodinu do ďalších rokov. Venuje na CZ
70 €.
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Dnes, 18. 5. 2014 o 14,00h bude v Novom kostole stretnutie pre dôchodcov s
prislúžením Večere Pánovej. Po službách Božích bude v zborovej sieni posedenie s
občerstvením. Preto chceme poprosiť ochotné sestry či bratov o pomoc pri príprave
občerstvenia. Vaše príspevky vo forme zákuskov, koláčikov, alebo chlebíčkov môžete
priniesť k nám do Dúbravky, my sa postaráme o doručenie do Nového kostola. Vopred
Vám ďakujeme. Viac info u Elenky Bacharovej.

V stredu, 21.5.2014 o 18.00h v rámci Biblickej hodiny budú mať prezentáciu
o Indonézii bratia Elianus Tabuni a Slavo Straka, ktorí nedávno túto krajinu navštívili.

Pozývame vás k spoločným modlitbám 24/1, v piatok 23.5. do soboty 24.5. od
18.00h do 18.00h. Tento názov znamená nepretržité modlitby 24 hodín počas celého dňa
aj noci v miestnosti uspôsobenej na tento účel. Zoznam je pri východe z kostola, alebo
napíšte termín, ktorý Vám vyhovuje do mailu (ecavdubravka@gmail.com). Voľné termíny
môžete sledovať aj na našom webe.

Pozývame Vás na Večer v Novom kostole 25. 5. 2014 o 18.00. Bude venovaný
Jánovi Bohdanovi Hroboňovi (1938 - 2006) – známemu a rešpektovanému ev. farárovi.
Zaznejú príhovory viacerých hostí: Zuzany Bukovskej – editorky publikácie Kazateľ Ján
Bohdan Hroboň, ktorá bude v rámci Večera prezentovaná, doc. Miloša Kovačku a Jána
Hroboňa. Vystúpi spevokol CZ ECAV BA Dúbravka. Ste srdečne vítaní!

V nedeľu, 1. 6. 2014 navštívi náš cirkevný zbor biskup ZD Milan Krivda. Zúčastní sa
služieb Božích a spolu so svojimi spolupracovníkmi vykoná kanonickú vizitáciu –
kontrolu duchovnej a hospodárskej práce.
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18. 5. 2014 Nedeľa
10.30 Služby Božie
10.30 Detská besiedka
19. 5. 2014 Pondelok
14.15 Konfirmácia 1.roč.
20. 5. 2014 Utorok
18.30 Spevokol

21. 5. 2014 Streda
18.00h Biblická hodina
22. 5. 2014 Štvrtok
9.00h Služby Božie kaplnka EDS
18.30 Od-mlad

23. 5. 2014 Piatok
15.15 Dorast
17.30 Modlitby
24. 5. 2014 Nedeľa
10.30 Služby Božie
10.30 Detská besiedka

