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Priority - Zastav sa!
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Predspev: Ó Ježiši, Tvoje umučenie 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! 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 svojich
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. Amen.

Pieseň č. 350
Sláva, pozdrav, kolekta, Starozmluvný text: Joz 10, 12-14
Pieseň č. 95 - požehnanie detí
Evanjelium Lk 19, 41-48
Viera všeobecná kresťanská
Pieseň č. 116
Kázeň Mt 25, 1-13
Modlitba, oznamy
Pieseň č. 493 – 1.v.
Antifóna č. 27
Kňaz: Blúdili sme ako ovce a išli sme vlastnou cestou.
Zbor: Kristus ako dobrý pastier položil život za ovce.
Kolekta, Áronovské požehnanie
Pieseň č. 493

M
MIILLO
OD
DAARRYY::
*
Bohuznámy brat prosí o Božie
lekárstvo pre svoju mamu v jej vážnych
zdravotných ťažkostiach. Zároveň spomína
na svoju zosnulú starú mamu a prosí o Božie
potešenie a posilnenie. Venuje 200 €.

O
OZZN
NAAM
MYY::
*
Večera Pánova v pôstnom období
bude každú nedeľu po službách Božích.
*
V sobotu 29. 3. 2014 od 7,00 do 19,00
budú u nás modlitby 12/1.
*
Záujemcovia o anglickoslovenské bilingválne štúdium na Evanjelickom
lýceu v Bratislave majú ešte stále možnosť
prihlásiť sa. Prihlášky prijíma škola do 27.
marca 2014. Prijímacie pohovory budú 31. 3.
2014 a 1. 4. 2014. Bližšie
info www.evlyceum.sk.
*
Cirkevný zbor Legionárska srdečne
pozýva na Misijné dni 2014 v čase od stredy
26. marca do nedele 30. marca. V Novom
kostole na Legionárskej ulici v Bratislave bude
na tému Ako neminúť cieľ kázať pastor Michal
Klus z Třinca z Českej republiky.
Začiatky večerných podujatí sú 18.00 h,
nedeľné bohoslužby začínajú o 10.00 h.
Témy jednotlivých evanjelizačných príhovorov,
ktorých ústrednou postavou je Judáš, sú
nasledovné:
Streda 26. 3. 2014 Po čom túžiš?
Štvrtok 27. 3. 2014 Prežívaš sklamanie?
Piatok 28. 3. 2014 Nemá zmysel hrať divadlo
Sobota 29. 3. 2014 Ako sa zbaviť pocitu viny?
Nedeľa 30. 3. 2014 Jemu na tebe záleží

*

Kázňový text: Mt 25, 1-13

1 Vtedy bude kráľovstvo nebeské
podobné desiatim pannám, ktoré
si vzali lampy a vyšli naproti
ženíchovi. 2 Päť z nich bolo
pochabých a päť rozumných. 3 Tie
pochabé si totiž vzali lampy, ale
nevzali si olej; 4 tie rozumné si
však vzali s lampami aj olej v
nádobách. 5 Keď ženích meškal,
zdriemli všetky a zaspali. 6 O
polnoci nastal krik: Ajhľa, ženích,
vyjdite mu naproti! 7 Vtedy
prebudili sa všetky panny a
pripravovali si lampy. 8 Tu
pochabé povedali rozumným:
Dajte nám zo svojho oleja, lebo
naše lampy hasnú! 9 Ale rozumné
povedali: Aby potom nestačilo ani
nám, ani vám? Choďte radšej k
predavačom a kúpte si. 10 Keď
však odišli kupovať, prišiel ženích;
pripravené vošli s ním na svadbu a
dvere sa zatvorili. 11 Neskoršie
prišli aj ostatné panny a hovorili:
Pane, pane, otvor nám! 12 Ale on
odvetil: Veru vám hovorím,
nepoznám vás! 13 Preto bdejte,
lebo nepoznáte dňa ani hodiny,
[kedy príde Syn človeka].

Minulú nedeľu bola ofera 155,29 €.
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23. 3. 2014 Nedeľa
10,30 Služby Božie, po SB VP
10,30 Detská besiedka
24. 3. 2014 Pondelok
14,15 konf. príprava 1. roč.
25. 3. 2014 Utorok
10,00h Služby Božie DD Stupava
18,30 Spevokol

26. 3. 2014 Streda
18,00h Biblická hodina- nebude
27. 3. 2014 Štvrtok
9,00h Služby Božie kaplnka EDS
18,30 Od-mlad - nebude

28. 3. 2014 Piatok
14,30 konf. príprava 2. roč.
17,30 Modlitby
30. 3. 2014 Nedeľa
10,30 Služby Božie, po SB VP
10,30 Detská besiedka

