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Odvaha dôverovať
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: 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. 378
Sláva, pozdrav, kolekta
Epištola 1 Tes 5, 1-11
Pieseň č. 129
Evanjelium J 13, 31-35
Viera všeobecná kresťanská
Pieseň č. 496
Kázeň J 16, 16-22
Modlitba, oznamy
Pieseň č. 625 - 1.v.
Antifóna č. 33
Kňaz: Toto je deň, ktorý učinil Hospodin. Haleluja.
Zbor: Jasajme a radujme sa v ňom. Haleluja.
Kolekta, Áronovské požehnanie
Pieseň č. 625

KKáázzňňoovvýý tteexxtt:: J 16, 16-22
16 Máličko, a neuvidíte ma; zase máličko, a uvidíte ma. 17 Hovorili si niektorí z Jeho
učeníkov: Čo je to, že nám hovorí: Máličko, a neuvidíte ma, a zase máličko, a uvidíte ma? a:
Idem k Otcovi? 18 Hovorili si teda: Čo je to, že hovorí: Máličko? Nevieme, čo hovorí. 19 Ježiš
zbadal, že sa Ho chcú spýtať, a riekol im: O tom sa hádate medzi sebou, že som povedal:
Máličko, a neuvidíte ma, a zase máličko, a uvidíte ma? 20 Veru, veru vám hovorím: Vy budete
plakať a nariekať, ale svet sa bude radovať; vy budete zarmútení, ale váš zármutok sa
premení na radosť. 21 Žena, keď rodí, má zármutok, pretože prišla jej hodina. Ale keď
porodila dieťa, nespomína viac na úzkosť pre radosť, že sa človek narodil na svet. 22 Tak aj
vy: teraz máte zármutok, ale zase vás uvidím, a srdce bude sa vám radovať, a nik vám
nevezme vašu radosť.

M
Miillooddaarryy
*
Bohuznámi rodičia a starí rodičia s vďakou za veľký dar, ktorý prijali narodením
dcérky a vnučky Júlie pri jej krste venujú pre potreby CZ 150 €, 50 € a pre študenta
Elianusa Tabuni 20 €.
*
Bohuznáma sestra ďakuje Pánu Bohu za ochranu a pomoc v nemoci. Pri svojom
životnom jubileu 85 rokov spolu s dcérou venuje 150 €.

PPrrooggrraam
m ttýýžžddňňaa
Nedeľa (21.4.)
10.30h Služby Božie
10.30h Detská besiedka
Modlitby

Utorok (23.4.)
18.30h Nácvik spevokolu
Štvrtok (25.4.)
17.30h Biblická hodina
18.30h Mládež

Piatok (26.4.)
17.30h Modlitby
Nedeľa (28.4.)
10.30h Služby Božie s VP
10.30h Detská besiedka

O
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myy
 Dnes po službách Božích budeme mať spoločné modlitby v zborovej sieni.
 Na budúcu nedeľu bude v rámci služieb Božích Večera Pánova.
 Ďakujeme všetkým, ktorí pomohli minulý víkend pri občerstvení, aj za prinesené
koláče.
 Slávnosť konfirmácie plánujeme v našom cirk. zbore 12. 5. 2013. Skúška
konfirmandov bude v piatok, 10.5.2013.
 Dňa, 28.4.2013 o 14.00h bude v Novom kostole stretnutie pre dôchodcov s
prislúžením Večere Pánovej, na ktoré ste srdečne pozvaní. Po Službách Božích bude v
zborovej sieni pri kostole posedenie s občerstvením. Zároveň chceme poprosiť
ochotné sestry či bratov o pomoc pri príprave občerstvenia. Vaše príspevky vo forme
zákuskov, koláčikov, alebo chlebíčkov budete môcť priniesť v nedeľu dopoludnia k
nám do Dúbravky, alebo priamo na Legionársku pred začiatkom stretnutia.
 Klub spoločnosti TVORBA pozýva svojich členov a sympatizantov na ďalšie stretnutie,
ktoré sa uskutoční v stredu 24. apríla 2013 o 17.00 hod. v Starom evanjelickom lýceu na
Konventnej ul. 15. Prednášať bude ThDr. Ivan Tóth. Téma prednášky: "Dvesté výročie
narodenia Sama Tomášika - evanjelického farára, seniora, spolutvorcu spevníka z roku
1842 a tiež autora známej hymnickej piesne 'Hej Slováci'"

