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Nezaslúžená milosť - milosť, ktorá mení našu cestu i cieľ
PROGRAM
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. 347
Sláva, pozdrav, kolekta
Evanjelium Lk 17,7-10
Krst
Pieseň č. 316 (požehnanie detí)
Kázeň
Modlitba, oznamy
Pieseň č. 297 – 1. a 2.v.
Večera Pánova
Antifóna č. 59
Kňaz: Ježiš je cesta i pravda i život.
Zbor: Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze Neho.
Kolekta, Áronovské požehnanie
Pieseň č. 606

MILODARY
*

Bohuznáma rodina z vďačnosti za lásku a milosť Božiu venuje na náš CZ 30 €.

PROGRAM TÝŽDŇA:
Ne 27.1.2013
10.30h Služby Božie s VP
Modlitby po SB
Po 28.1.2013
15.30h Konfirm. vyuč. 2. roč.

Ut 29.1.2013
10.00h Služby Božie DD Stupava
18.30h Nácvik spevokolu
Št 31.1.2013
17.30h Biblická hodina
18.30h Mládež

Pia 1.2.2013
14.30h Konfirm. vyuč. 1. roč.
18.00h Modlitby
Ne 3.2.2013
10.30h Služby Božie
Modlitby po SB

Kázňový text: F 3, 7-14
7 Ale čo mi bolo ziskom, uznal som pre Krista za stratu. 8 A iste aj pokladám všetko za
stratu pre nekonečne vzácne poznanie Ježiša Krista, svojho Pána, pre ktorého som
všetko stratil a všetko pokladám za smeti, aby som Krista získal, 9 a aby som aj sám
bol v ňom ako taký, ktorý nemá vlastnej spravodlivosti zo zákona, ale z viery v Krista,
teda spravodlivosť z Boha, (založenú) na viere, 10 aby som poznal Jeho, aj moc Jeho
vzkriesenia, mal účasť v Jeho utrpeniach, bol Mu podobný v smrti – 11 aby som
nejako dosiahol aj vzkriesenie z mŕtvych.
12 Niežeby som už dosiahol, alebo bol už dokonalý, ale snažím sa, či ozaj uchvátim,
pretože ma Ježiš Kristus uchvátil. 13 Bratia, ja si nemyslím, že som už uchvátil. Ale
jedno robím: zabúdam na to, čo je za mnou, a snažím sa o to, čo je predo mnou; 14
cieľ mám vždy pred očami a bežím za odmenou nebeského povolania Božieho v
Kristovi Ježišovi.

OZNAMY
*
Pozývame vás na biblickú hodinu, každý štvrtok o 17.30h. Téma: Smyrna - utrpenie
pre Krista, alebo keď sa dobrým ľuďom stávajú zlé veci Zj 2, 8-11.
*
Ofera minulú nedeľu bola 111,65 €. Srdečne ďakujeme.
*
10.2.2013 po službách Božích bude celozborový výročný konvent CZ u nás
v Dúbravke.
*
Klub spoločnosti TVORBA pozýva svojich členov a sympatizantov na ďalšie stretnutie,
ktoré bude v stredu 30. januára 2013 o 17.00 hod. v Starom evanjelickom lýceu na
Konventnej ul. 15.  Prednášať bude prof. MUDr. Igor Riečanský.  Téma
prednášky: „Pohľad na vývoj medicíny vo vzťahu k aktivitám a prínosom lekárov
pôsobiacich v (bývalej) evanjelickej nemocnici“. Bratia a sestry, tešíme sa na Vašu účasť;
nedajte si ujsť túto zaujímavú prednášku člena našej cirkvi pôsobiaceho v medicínskej
oblasti.
*
Stretnutie SEŽ sa bude konať 3.2.2013 o 15.00h na Legionárskej č. 6. Na tému “Boží ľud
v modernom svete“ bude hovoriť sestra farárka Zuzana Kolárovská.

ZOSNULÍ
† Viera Šándorová, 97 r.

Každú nedeľu po službách Božích sa v malej skupinke modlime za jednotlivé starosti
aj radosti, ktoré máme.
Túto nedeľu, pozývame tých, ktorí sa chcú prosiť za svoje deti. 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. Na budúcu nedeľu budeme
prosiť za opustených a trpiacich.

