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Integrita buduje, rozpoltenosť ničí
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.

Pieseň č. 347
Sláva, pozdrav, kolekta
Epištola Jk 1, 5-8
Pieseň č. 233 (počas piesne požehnanie detí)
Evanjelium Mt 6, 24
Pieseň č. 311
Kázeň Mt 12, 22-28
Modlitba, oznamy
Pieseň č. 573 - 1.v.
Antifóna č. 49
Kňaz: Pane Bože, vyslyš pokorné prosby naše.
Zbor: Volanie naše nech príde k Tebe. Pane zmiluj sa.

Kolekta
Áronovské požehnanie
Pieseň č. 573

KKáázzňňoovvýý tteexxtt:: M
Mtt 1122,, 2222--2288
22 Vtedy priviedli k Nemu démonom posadnutého slepca, ktorý bol nemý. Uzdravil ho,
takže nemý hovoril a videl. 23 A všetky zástupy boli ako bez seba a hovorili: Či tento nie
je Syn Dávidov? 24 Keď to počuli farizeji, povedali: Tento nevyháňa démonov, iba ak
Belzebubom, kniežaťom démonov. 25 Ježiš poznal ich zmýšľanie a riekol im: Každé
kráľovstvo rozdvojené pustne a mesto alebo dom rozdvojený neobstojí. 26 Ak aj satan
vyháňa satana, je rozdvojený; ako teda obstojí jeho kráľovstvo? 27 Ak ja Belzebubom
vyháňam démonov, čím ich vyháňajú vaši synovia? Preto oni budú vám sudcami.
28 Ale ak ja Duchom Božím vyháňam démonov, tak celkom iste prišlo k vám kráľovstvo
Božie.

M
Miillooddaarryy::
*
Pri krste Sofie Beňkovej venujú rodičia spolu s celou rodinou na náš CZ 40 €.
*
Bohuznáma rodina z vďaky a s prosbou o Božiu pomoc a požehnanie venuje 10 €
na kvety na náš oltár.
*
Bohuznáma rodina pri spomienke na svojich najbližších zosnulých ďakuje Pánu
Bohu za milosť a prosí o zdravie a Božie požehnanie pre celú rodinu do ďalších rokov.
Na cirkevný zbor venuje 50 € a 30 € pre deti v Červenici.
*
Sestra kostolníčka venuje pre ňu určenú oferu z minulej nedele na zborový deň
u nás v Dúbravke.
*
Ďakujeme všetkým, ktorí pravidelne každý mesiac posielajú na účet, alebo vložia
do ofery desiatok zo svojho príjmu, na náš cirkevný zbor.

PPrrooggrraam
m ttýýžžddňňaa
Nedeľa (2.6.)
10.30h Služby Božie
10.30h Detská besiedka
Utorok (4.6.)
18.30h Nácvik spevokolu

Štvrtok (6.6.)
17.30h Biblická hodina
18.30h Mládež
Piatok (7.6.)
14.30h Vyuč. konfirm. 1. roč.
17.30h Modlitby

Nedeľa (9.6.)
10.30h Služby Božie
10.30h Detská besiedka

O
Ozznnaam
myy
 Po skončení služieb Božích budú spoločné modlitby. Pozývame všetkých vás, ktorí sa chcete
modliť za svojich blízkych aj všetkých, ktorých nosíte v srdci.
 V nedeľu, 23.6.2013 chystáme ZBOROVÝ DEŇ u nás v Dúbravke. Začne službami Božími
o 10.30h a pokračovať bude spoločným obedom, programom pre naše deti, rodiny, starších
aj mladších ale aj pre tých, ktorých pozvete ako hostí. Tešíme sa na vás. Pri východe
z kostola sa môžete zapisovať na spoločný obed.
 Ďalšie modlitby 24/1 v našom CZ budú 14.-15. 6. 2013. Kto sa chce zapojiť do modlitebnej
reťaze, môže sa zapísať do zoznamu pri východe z kostola.
 Pozývame Vás na Večer v Novom ev. kostole na Legionárskej ul. v Bratislave, ktorý sa
uskutoční v nedeľu 2. júna 2013 o 18.00 hod. Venovaný bude Fedorovi Ruppeldtovi - ev.
biskupovi, literátovi, ekumenikovi - výraznej a všestrannej osobnosti ev. cirkvi v 20.
storočí. Prednáškou o ňom poslúži brat Doc. Miloš Kovačka z Martina. Úvodné slovo: Marián
Kaňuch, ev. farár zo Žiliny - niekdajšieho Ruppeldtovho pôsobiska. Vystúpi aj spevokol
domáceho cirkevného zboru.

