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Stávať sa Kristovým charakterom
Program
Oslovenie
Predspev: Najsvätejší, Bože všemohúci, pre Syna svojho jednorodeného, Jezu Krista
láskavého, zošli nám Ducha Svätého, ktorý by aj naše srdcia sám ohňom zapálil a pri
rozličnosti jazykov všetky národy v jednotu viery zhromaždil. Haleluja, sláva Bohu!
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 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.
Kázňový text: 11A On ustanovil jedných za
Pieseň č. 387
apoštolov, iných za prorokov, zase iných za
Sláva, pozdrav, kolekta
evanjelistov a iných za pastierov a učiteľov,
Evanjelium Mk 6, 7-13
12aby pripravovali svätých na dielo služby,
Viera všeobecná kresťanská
budovať telo Kristovo, 13až všetci
Pieseň č. 337
dospejeme k jednote vo viere a poznaní
Syna Božieho, v muža dospelého, k miere
počas 2.v. požehnanie detí
veku plnosti Kristovej; 14aby sme neboli viac
Kázeň Ef 4, 11-16
nedospelými, ktorých každý vietor učenia
Modlitba, oznamy
sem a tam hádže a zmieta podľa ľudskej
Pieseň č. 484 1.v.
úskočnosti a chytráctva, aby úkladmi boli
Antifóna č. 63
uvedení do bludu; 15ale aby sme, verní
Kňaz: Posväť nás, Pane, aby sme jedno boli. pravde, v láske rástli v každom ohľade v
Zbor: Aby svet uveril, že Ťa Otec poslal.
Toho, ktorý je Hlava, v Krista; 16On spája a
Kolekta
zväzuje celé telo všetkými spojivami
Áronovské požehnanie
spoločnej služby a dáva každej časti pôsobiť
primerane, aby telo rástlo a budovalo sa v
Pieseň č. 484
láske.
Ef 4, 11-16
Výročný zborový konvent

M
Miillooddaarryy
 Bohuznáma sestra pri zaevidovaní do nášho cirkevného zboru v Dúbravke venuje 10€.
 Bohuznáma sestra s láskou spomína na zosnulých rodičov a brata, porúča sa do Božej
ochrany. Venuje 40 €.
 Bohuznámy brat s láskou venuje pre dcérocirkev v Dúbravke 40 €.
 Bohuznáma sestra ďakuje Pánu Bohu za doterajšiu pomoc a opateru. Na cirkevný
zbor v Dúbravke venuje 45€.
 Na misiu brata Sláva Straku venuje bohuznámy brat 10 €.
 Rodina Justisová pri platení cirkevného príspevku venuje 20 € na náš cirkevný zbor.
Ďakuje Pánu Bohu za doterajšie vedenie a požehnanie.
Srdečne ďakujeme za všetky milodary a príspevky pre našu dcérocirkev v Dúbravke.

O
Ozznnaam
myy
* Na budúcu nedeľu bude v rámci služieb Božích Večera Pánova.
* Konfirmačné vyučovanie vo štvrtok kvôli prázdninám nebude.
* Milé sestry a bratia, pozývame Vás na ekumenickú bohoslužbu Svetového dňa modlitieb.
Pripravili ju sestry z Malajzie na veľmi aktuálnu tému: "Nech zvíťazí spravodlivosť!" Pripojte sa
aj Vy k 170 krajinám sveta a vytvorme tak pomyselnú modlitbovú reťaz aj v Bratislave, a to:
1.3.2012 o 18,45 hod. v kostole Sv. Ducha v Devínskej Novej Vsi, 2.3.2012 o 17,00 hod. v
Malom kostole, Panenská 28,
2.3.2012 o 19,30 hod. v kostole Sv. Trojice v Petržalke,
Strečnianska 15. Náš zborový spevokol pôjde poslúžiť spevom do katolíckeho kostola v
Devínskej Novej Vsi, preto biblická hodina vo štvrtok 1.3. nebude.
* 10.3.2012 sa uskutoční celozborový konvent.
* Klub spoločnosti Tvorba pozýva svojich členov a sympatizantov na ďalšie stretnutie, ktoré
bude v stredu 29. februára 2012 o 17,00h v starom ev. lýceu na Konventnej 15, s prednáškou
prof. Ľubomíra Stachu "Dva domy jedného pána".
* Ofera na 1. pôstnu nedeľu bude odoslaná na generálnu podporoveň biskupskému úradu.
* Ofera minulú nedeľu bola 221,08 €.

ZZoossnnuullíí
† Pavel Kepko, 63

† Božena Tadlánková, 87 r.

† Jana Hezká, 65 r.

PPrrooggrraam
m ttýýžžddňňaa
Nedeľa (19.2.)
10,30h Služby Božie, výročný zbor. konvent
10,30h Detská besiedka
Utorok (21.2.)
18,30h Nácvik spevokolu
Streda (22.2.)
14,15 h Služby Božie DD Stupava
15,30h Služby Božie DD Pri Kríži

Štvrtok (23.2.)
17,30h Biblická hodina
18,30h Stretnutie mládeže
Piatok (24.2.)
17,30h Modlitebné stretnutie
Nedeľa (26.2.) 1. pôstna nedeľa
10,30h Služby Božie s VP
10,30h Detská besiedka

SSlluužžbbyy BBoožžiiee
26. 2. 2012
Nový kostol
Veľký kostol
Malý kostol
UPC

8.30h - Grešo
10.00h - Mišina – SB s VP
9.30h - Hlačoková
17.00h - Polcková, VP
9.30h - Mozola

17.00h – Šefranko

