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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. 129
Sláva, pozdrav, kolekta, Epištola 1Pt 1, 3-9
Pieseň č. 642
Evanjelium J 20, 24-29, Viera všeobecná kresťanská
Pieseň č. 131
Kázeň - 1Moj 32, 23-32
Pieseň č. 634 - 1. v.
Antifóna č. 32
Kňaz: Pri Tvojom vzkriesení, Pane Ježiši Kriste, Haleluja.
Zbor: Nebesá i zem sa radujú, Haleluja.
Kolekta, Áronovské požehnanie
Pieseň č. 634
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27. 4. 2014 Nedeľa
10.30 Služby Božie
10.30 Detská besiedka
28. 4. 2014 Pondelok
14.15 Konfirmácia 1.roč.
29. 4. 2014 Utorok
10.00 Služby Božie DD Stupava
18.30 Spevokol

30. 4. 2014 Streda
15.30 Služby Božie DD Pri kríži
18.00h Biblická hodina
1. 5. 2014 Štvrtok
9.00h Služby Božie kaplnka EDS
18.30 Od-mlad

2. 5. 2014 Piatok
14.30 Konf. príprava 2. roč.
15.15 Dorast
17.30 Modlitby
4. 5. 2014 Nedeľa
10.30 Služby Božie
10.30 Detská besiedka
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* Pri nedožitých 80. narodeninách si bohuznáma
rodina s láskou spomína na svojho manžela, otca,
dedka, krstného otca, švagra Pavla Štibraného, ako
aj na jeho sestru Evku a švagra Ivana, ktorí odišli
do večnosti. Prosia o Božiu ochranu, vedenie
a požehnanie pre celú rodinu, slovami jeho
obľúbenej piesne „Hrad prepevný je Pán Boh náš“.
Venuje na prestavbu nášho kostola 50 €.
* Z milosti Božej sa bohuznámy brat dožíva
svojho jubilea. Z lásky venuje na spríjemnenie
nášho chrámu 200 €.
* Bohuznáma sestra s manželom ďakujú za
pomoc, silu a zdravie od Hospodina pri opatrovaní
vnúčat v zahraničí. Prosia o Jeho požehnanie
a vedenie do ďalších dní pre celu rodinu. Venujú
100 €.
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* Slávnosť konfirmácie v našom cirk. zbore
bude v nedeľu 11. 5. 2014, skúška konfirmandov
prebehne v piatok, 9. 5. o 18.00h. V sobotu 10. 5.
chceme mať o 9.30h spoločnú brigádu, na ktorú
vás prosíme, aby ste prišli. Dôkladnejšie po zime
upraceme celý náš zborový dom.
* Dnes o 19.00h bude v našom kostole muzikál
Sláva Kráľa – Zasľúbená zem. Srdečne vás aj
vašich blízkych na toto podujatie pozývame.
* V budúcu nedeľu 4. 5. 2014 o 15.30h budú
v našom kostole Modlitby Taize. Prídu medzi nás
aj bratia a sestry z rím. kat. kostola z Devínskej
Novej Vsi, ktorí náš spevokol pravidelne pozývajú
do svojho spoločenstva. Pozývame Vás na toto
stretnutie.
* Cirkevný zbor v Modre nás pozýva na koncert
speváckeho zboru z USA The Wartburg Choir,
30.4.2014 o 19.00h.

Kázňový text:
1 M 32, 23-32
23Ešte

tej noci vstal, vzal svoje
obidve ženy i obe slúžky aj
svojich jedenásť synov a
prekročil
brod
na
24
Jabboku. Vzal ich a prepravil
cez potok; prepravil aj všetko,
čo mal.25Jákob však zostal
sám, a nejaký muž s ním
zápasil, kým nevyšla ranná
zora. 26Keď videl, že ho
nepremôže, udrel ho po
bedernom kĺbe. Jákobovi sa
vytkol bederný kĺb, keď s ním
zápasil. 27A onen mu povedal:
Pusť ma, lebo vychádza ranná
zora! Jákob však odpovedal:
Nepustím ťa, iba ak ma
požehnáš. 28Ten sa ho opýtal:
Ako sa voláš? On odpovedal:
Jákob. 29Vtedy onen riekol:
Nebudeš sa už volať Jákobom,
ale Izraelom, lebo si bojoval s
Bohom aj s ľuďmi a zvíťazil
si. 30Vtedy
Jákob
prosil:
Oznám mi, prosím, svoje
meno!
Onen
mu
však
odpovedal: Prečo sa pýtaš na
moje meno? A tam ho
požehnal. 31Jákob dal tomu
miestu meno Peníél, lebo - tak
hovoril - videl som Boha
tvárou v tvár a ostal som
nažive. 32Keď prechádzal cez
Penúél, vyšlo nad ním slnko,
ale on kríval pre svoje bedro.

* V nedeľu 11. 5. 2014 o 18.00h v Novom kostole vystúpi domáci spevokol pri
príležitosti prezentácie svojho prvého CD Plesaj Bohu celá zem! V programe odznejú:
modlitby, príhovor brata farára Šefranka, niektoré piesne z CD a osobné svedectvá.
Prezentácia bude spojená s predajom CD.
* Cirkevný zbor ECAV v Petržalke nás pozýva na svoj koncert, túto nedeľu 27. 4. 2014
o 18.00h. Vystúpi domáci spevokol Laudate a na klavíri hrá Mgr.art Tomáš Rojček.

