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Ako odolávať úkladom diabla
Oslovenie
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: 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. 607
Sláva, pozdrav, kolekta
Epištola 1 Pt 5, 8-11
Pieseň detí:

Náš Pán všetky deti ľúbi, všetky deti na svete.
Černoch, beloch indián, všetky deti ľúbi Pán.
Ježiš ľúbi všetky deti na svete, aj mňa.

Pieseň detí:

Láska Kristova je tak nádherná 3x Láska nádherná.
Vysoká je, že ju neprejdeš, hlboká, že dno jej nenájdeš,
široká, že z nej neunikneš, láska nádherná.

Pieseň č. 97 (požehnanie detí)
Kázeň Mt 4, 1-11
Modlitba, oznamy
Pieseň č. 474, 1. a 2.v.
Antifóna č. 26
Kňaz: Kristus bol ranený pre naše hriechy.
Zbor: A strýznený pre naše neprávosti.
Kolekta, Áronovské požehnanie
Pieseň č. 474

Kázňový text: Mt 4, 1-11
1 Potom Duch vyviedol Ježiša na púšť, aby Ho diabol pokúšal. 2 Keď sa štyridsať dní a štyridsať
nocí bol postil, nakoniec vyhladol. 3 Tu pristúpil pokušiteľ a povedal Mu: Ak si Syn Boží,
povedz, nech sa z týchto kameňov stanú chleby! 4 On však povedal: Napísané je: Nie samým
chlebom bude človek žiť, ale každým slovom, ktoré vychádza z úst Božích.
5 Nato vzal Ho diabol do svätého mesta, postavil Ho na okraj nástrešia chrámu 6 a povedal
Mu: Ak si Syn Boží, zhoď sa; veď je napísané: Anjelom svojim prikáže o Tebe a zachytia Ťa na
ruky, aby si si nohu neurazil o kameň. 7 Ježiš mu povedal: Opäť je napísané: Nebudeš pokúšať
Pána, svojho Boha! 8 A zase vzal Ho diabol na veľmi vysoký vrch, ukázal Mu všetky kráľovstvá
sveta a ich slávu 9 a povedal Mu: Toto všetko Ti dám, ak padneš a budeš sa mi klaňať. 10 Tu
mu povedal Ježiš: Odíď, satan, lebo je napísané: Pánovi, svojmu Bohu, budeš sa klaňať a len
Jemu samému budeš slúžiť! 11 Vtedy Ho diabol opustil, a hľa, pristúpili anjeli a posluhovali
Mu.

MILODARY
*
Bohuznáma rodina venuje 30 € na potreby zboru z vďačnosti Pánu Bohu za Jeho žehnanie
a prosí o pomoc a vedenie aj naďalej.
*
Bohuznáma rodina pri platení CP venuje na náš CZ 30 € a porúča sa do Božích milostivých
rúk.
Bratia a sestry, v 1. pôstnu nedeľu (17. februára 2013) si Pán života a smrti povolal svojho verného služobníka
brata farára doc. ThDr. Jána Greša. Svojho ducha odovzdal Stvoriteľovi tri týždne po úraze krčnej chrbtice.
V júni t. r. by sa dožil osemdesiatych narodenín.
Brat farár Grešo sa narodil 25. júna 1933 vo Vavrišove. V rokoch 1952 – 1956 študoval na Slovenskej
evanjelickej bohosloveckej fakulte v Bratislave a Modre. V rokoch 1956 – 1959 pôsobil ako kaplán v Poprade
a vo Vysokých Tatrách, kde bol následne menovaný za námestného kňaza. V roku 1960 sa oženil s Editou,
rod. Kirschnerovou.
Spolu mali dcéru Editu. V roku 1969 promoval za doktora teológie. V roku 1970 bol preložený do Sásy, ale po
roku sa vrátil do Vysokých Tatier. V cirkevnom zbore v Bratislave pôsobil od roku 1986. Preložil množstvo
kníh a tiež biblické texty. Prednášal v cirkvi aj mimo nej. V rokoch 1986 – 2009 pôsobil ako docent na
Slovenskej evanjelickej bohosloveckej fakulte (neskôr EBF UK). Bol členom vedeckej rady fakulty v Bratislave
a tiež členom vedeckej rady Evangelické teologické fakulty University Karlovy v Prahe. Vychoval a zanechal
hlbokú pečať na niekoľkých generáciách evanjelických farárov a svojím prístupom mnohých nadchol pre
hlbšie štúdium teológie.
Úprimne ďakujeme Pánu Bohu za jeho mnohoročnú službu a svedectvá viery v našom cirkevnom zbore.
S láskou a úctou spomíname.
Pán Boh nech teší jeho manželku Editu, ako aj dcéru Editu Prostredníkovú s rodinou, súrodencov Milana a
Elenu s rodinami, ostatnú rodinu a smútiacich.
V nádeji vzkriesenia a večného života v Pánu Ježišovi sme sa so zosnulým rozlúčili v sobotu, 23. februára 2013
o 11.00 hod. vo Veľkom evanjelickom kostole na Panenskej ulici v Bratislave.

PROGRAM TÝŽDŇA:
Ne 24.2.2013
10.30h Služby Božie, Modlitby
Po 25.2.2013
15.30h Konfirm. vyuč. 2. roč.
Ut 26.2.2013
10.00h Služby Božie DD Stupava
18.30h Nácvik spevokolu

Št 28.2.2013
17.30h Biblická hodina - nebude
18.30h Mládež

Pia 1.3.2013
14.30h Konfirm. vyuč. 1. roč.
18.00h Modlitby
Ne 3.3.2013
10.30h Služby Božie

Modlitby
Výročný konvent

OZNAMY
*
Večera Pánova v pôstnom období bude každú nedeľu po skončení služieb Božích.
*
Presbyterstvo sa stretne v stredu 27.2.2013 o 18,00h
*
Výročný konvent nášho zboru v Dúbravke bude 3.3.2013 po službách Božích.
*
Cirkevný príspevok si môžete uhradiť aj prevodom v banke. Číslo účtu je v hlavičke
Bulletinu. Prosíme, aby ste do účelu zadali svoje meno aj počet osôb za ktoré platíte.
Ďakujeme.
*
Každú nedeľu po službách Božích sa v malej skupinke modlime za jednotlivé
starosti aj radosti, ktoré máme. Túto nedeľu, pozývame tých, ktorí chcú prosiť za náš
novovzniknutý zbor. V zborovej sieni vás budú čakať naše sestry a bratia, ktorí sa budú
s vami zdieľať a modliť. Toto stretnutie nebude dlhé, aby ste mohli byť včas doma.
*
Pozývame vás na Svetový deň modlitieb ktorý sa bude konať 28.2.2013 o 18.45h v rím.
katolíckom
kostole
Ducha
Svätého
v Devínskej
Novej
Vsi.
Hlavnú tému modlitieb " Prišiel som ako cudzinec a prichýlili ste ma" pripravili sestry z
Francúzska. Spoločné ekumenické modlitby sa konajú aj tohto roku v 180 krajinách celého
sveta.
Aj náš spevokol sa zúčastní tohto stretnutia, preto biblická hodina vo štvrtok nebude.
*
Srdečne pozývame na sledovanie satelitných prenosov Pro Christ 2013. Biblické
posolstvo bude mať evanjelický farár Ulrich Parzany. Súčasťou programu je spev, hudba,
scénky, rozhovory s osobnosťami... Mnohoročné skúsenosti z podujatia potvrdili, že program
je vhodný pre ľudí skúsených vo viere, ale aj pre ľudí hľadajúcich cestu viery.
Nový kostol Legionárska, 13.3.2013 – 17.3.2013 o 18,00h.
*
Stretnutie SEŽ bude 3.3.2013 o 15.00h v zborovej sieni na Legionárskej č.6.
Na tému "Buďme šíriteľmi pokoja" bude hovoriť pán farár Peter Mozola. Všetkých srdečne
pozývame.
*
Živena, spolok slovenských žien vás pozýva na marcové stretnutie na Konventnej 15.
„Ľudová architektúra na Slovensku“. Prednášku povedie prof. Ing. arch. Janka Krivošová, PhD.
Súčasťou podujatia bude aj prezentácia jej novej knihy. 7. 3. 2013 o 17.00h.

Milí bratia, milé sestry, milí priatelia a záujemcovia o dianie v Stredisku evanjelickej
diakonie Bratislava!
Každým dňom sme bližšie k reálnemu otvoreniu nášho zariadenia EDS na Partizánskej
ul. 2. Robíme všetko preto, aby sme 2. 4. 2013 mohli ubytovať prvých klientov. Preto je veľmi
dôležité, aby každý kto má záujem dostať sa ako klient do nášho zariadenia začal v tejto veci
neodkladne konať, lebo záujem je veľký. Týmto chceme dať šancu umiestniť sa v našom
zariadení predovšetkým členom nášho zboru.
Cesta k nám vedie cez úrad Bratislavského samosprávneho kraja na Sabinovskej ul. č. 16, kde
treba podať 2 žiadosti. Postup podania žiadostí veľmi radi každému osobne vysvetlíme.
Kontakt: p. Dobová, riaditeľka EDS, 0907 830 684. Bližšie informácie nájdete čoskoro aj na
webstránke zboru.
Veľmi pekne Vás chceme poprosiť o modlitby za úspešný štart nášho zariadenia, nech Pán
žehná aj toto dielo.
Ponúkame zároveň obsadenie voľných pracovných miest v našej práčovni na pranie
a žehlenie. Záujemkyne sa môžu ozvať na 0907 295 028, p. Fáberová, pracovníčka EDS.
Radi prijmeme Vaše milodary, ktoré použijeme na nákup nábytku a zariadenia EDS.

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku
v Bratislave – Rači
pozýva všetkých, ktorí sa chcú zamýšľať
nad duchovnými hodnotami a zároveň počúvať krásnu hudbu

na

Pôstne zastavenie pri slove a hudbe
3. marca 2013 o 15:00h
v evanjelickom kostole na Alstrovej ul.
Tomaso Albinoni, Johann Sebastian Bach, Erik Satie,
Carlos Guastavino, Alberto Ginastera, Heitor Villa-Lobos, Daniel
Akiva sú autormi diel, ktoré zaznejú
v podaní umelcov:
Mária Hanyová - soprán
Ivica Gabrišová - flauta
Karol Brüll - husle
Miriam Rodriguez Brüllová - gitara
Dušan Kováčik - sprievodné slovo

Vstupné je dobrovoľné
**************************************************************************************************

Úradné hodiny v kancelárii farského úradu:
Pondelok: 11.00 – 16.30
Utorok: 11.00 – 18.30
Streda:
nestránkový deň
Štvrtok: 14.00 – 18.30
Piatok:
10.00 – 15.30
Spoločná hospodárska správa (správa budov) Partizánska 2
Farský úrad CZ ECAV Legionárska, Legionárska 4
Farský úrad CZ ECAV Bratislava Staré Mesto, Konventná 11

Po – Pi: 8.30 – 13.00

02 5441 4070
02 5557 1195
02 5441 3031

