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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!
Pieseň č. 211
Sláva, pozdrav, kolekta
Evanjelium Lk 15, 1 – 7, Viera všeobecná kresťanská
Pieseň č. 245 - 1.v.
Kázeň L 15, 11 - 32
Prijatie do cirkvi
Večera Pánova (Pieseň č. 245)
Oznamy
Áronovské požehnanie
Pieseň č. 629
Kázňový text:

Lk 15, 11 - 32

11 A hovoril ďalej: Jeden človek mal dvoch synov. 12 Mladší z nich povedal otcovi: Otče, daj mi podiel z
majetku, ktorý mi patrí. A (otec) rozdelil im majetok. 13 Po nemnohých dňoch zobral mladší syn všetko,
odsťahoval sa do ďalekej krajiny a tam v hýrení premrhal si imanie. 14 Keď už všetko premrhal, nastal v
tom kraji veľký hlad a on začal núdzu trpieť. 15 Išiel teda a uchytil sa u jedného z občanov toho kraja, a
ten ho poslal na pole svine pásť. 16 I žiadal si naplniť brucho odpadkami, ktoré žrali svine, ale nik mu
nedal. 17 Vtedy vstúpil do seba a povedal si: Koľko nádenníkov má hojnosť chleba u môjho otca, a ja tu
hyniem hladom.18 Vstanem, pôjdem k otcovi a poviem mu: Otče, zhrešil som proti nebu i proti tebe 19
a nie som viac hoden menovať sa tvojím synom; prijmi ma ako jedného z nádenníkov. 20 I vstal a šiel k
otcovi. Keď bol ešte ďaleko, uvidel ho otec, zľutoval sa, pribehol, padol mu okolo krku a vybozkával ho.
21 A syn mu povedal: Otče, zhrešil som proti nebu a proti tebe a nie som viac hoden menovať sa tvojím
synom. 22 Ale otec rozkázal sluhom: Prineste rýchlo najkrajšie rúcho a oblečte ho; dajte mu prsteň na
ruku a obuv na nohy; 23 potom vezmite vykŕmené teľa, zabite ho a jedzme a veseľme sa. 24 Lebo tento
môj syn bol mŕtvy, a ožil; bol stratený, a našiel sa. A začali sa veseliť. 25 Starší syn bol na poli. Keď sa
vracal a približoval k domu, počul hudbu a tanec. 26 I zavolal si jedného zo sluhov a vyzvedal sa, čo je
to. 27 A ten mu povedal: Prišiel ti brat a otec zabil vykŕmené teľa, že ho dostal zdravého. 28 Nato sa
tento nahneval a nechcel vojsť. Ale otec vyšiel a prehováral ho. 29 On však odpovedal otcovi: Pozri,
koľko rokov ti slúžim a nikdy som neprestúpil tvojho rozkazu, ale nikdy si mi nedal ani kozliatko, aby
som sa poveselil s priateľmi; 30 keď však prišiel tento tvoj syn, ktorý ti prehýril majetok s neviestkami,
zabil si mu vykŕmené teľa. 31 Ale otec mu povedal: Dieťa moje, ty si vždy so mnou, a všetko, čo mám,
je tvoje; 32 ale patrilo sa nám veseliť a radovať. Lebo tento tvoj brat bol mŕtvy, a ožil; bol stratený, a
našiel sa.

Milodary
Bohuznáma sestra pri 15. výročí úmrtia manžela Miroslava a 10. výročí narodenia
vnuka Tea ďakuje za Božiu pomoc a vedenie. Prosí o Jeho požehnanie pre celú rodinu.
Venuje 55 €.
Bohuznámy brat s vďačnosťou za Božie vedenie a s prosbou o Božiu pomoc a ochranu
venuje 50 € na náš CZ.
Bohuznámy darca vložil milodar 100 € do ofery. Ďakujeme.

PPrrooggrraam
m ttýýžžddňňaa
Nedeľa (24.6.)
10.30h Služby Božie s VP
10.30h Detská besiedka

Utorok (26.6.)
18.30h Nácvik spevokolu
Piatok (29.6.)
17.30h Modlitby

Nedeľa (1.7.)
10.30h Služby Božie
10.30h Detská besiedka

ZZoossnnuullíí
† Ing. Milan Buocik, 78

† Viera Fikariová, 87
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1. júl
Nový kostol 8.30h – Grešo

Veľký kostol 9.30h – Hlačoková

Malý kostol 18.00h – Polcková

O
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*
Dnes, 24. júna bude v Novom kostole o 18.00h Duchovná žatva zborového spevokolu na tému:
„Predivná Božia láska“. V programe odznejú modlitby, sprievodné slovo, príhovor br. farára Greša
a duchovné piesne na oslavu Pána Boha a Jeho veľkej lásky k nám v podaní zborového spevokolu.
*
Letné tábory pre naše deti:
1. turnus: 2.-6.7.2012, 2. turnus: 9.-13.7.2012, 4. turnus: 6.-10.8.2012 Miesto: Staré lýceum (Konventná
15). Zodpovední vedúci: Martin Kováč – 0904 159 536 (1. a 4. turnus), Erika Hlačoková – 0903 021 593
(2. turnus).
3. turnus: 16.-20.7.2012. Miesto: Zborový dom v Dúbravke (Schn. Trnavského 2). Zodpovedná vedúca:
Janka Sečkárová – 0944 121 460. Prihlasovanie: jana870@gmail.com Čas: 7.30-16.00 (každý deň) ,
Poplatok: 20 € (v cene je zahrnutý obed na každý deň, vstupenka do múzea, pitný režim, materiál). Viac
info: www.ecavba.sk
Dokončenie obnovy priestorov pre Domov dôchodcov v Evanjelickom dome starostlivosti
1.
Cirkevný zbor ECAV privíta od 25.6.2012 akúkoľvek dobrovoľnú pomoc formou brigády
(individuálne a aj v skupine ) na upratovanie priestorov budúceho Domova dôchodcov na Partizánskej
2. Hláste sa na Hospodárskej správe CZ ECAV na telefónnom čísle: 02/54414070 alebo mailom:
hospodarskasprava@ecavba.sk. Práce budú prebiehať celé leto.
2.
Privítame od členov zboru i nečlenov účelovú pôžičku na dokončenie obnovy priestorov Domova
dôchodcov na krátkodobé obdobie ( maximálne na 1 rok ). V prípade záujmu kontaktujte Hospodársku
správu CZ ECAV vo veci uzatvorenia zmluvy o finančnej pôžičke. Radi prijmeme aj Vaše finančné dary na
uvedený účel, ktoré môžete posielať na účelový účet číslo: 5028581145/0900 variabilný symbol: 1914
Vopred Vám ďakujeme za Vašu pomoc a podporu.
Ing. Martin Kováč – riaditeľ Hospodárskej správy CZ.

