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Aj diablovi záleží na dobrých vzťahoch
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!
Pieseň č. 381
Sláva, pozdrav, kolekta,
Evanjelium J 17, 20-26; Viera všeobecná kresťanská
Pieseň č. 553
Kázeň Sk 5, 1-11
Pieseň č. 604
Modlitba, oznamy
Večera Pánova
Pieseň č. 630 - 1.v.
Antifóna č. 89
Kňaz: Ó Hospodine, po nebesia siaha Tvoja milosť.
Zbor: Až po oblaky Tvoja vernosť.
Kolekta, Áronovské požehnanie
Pieseň č. 630

M
Miillooddaarryy
*
Pri nedožitom 105. výročí narodenia nášho drahého otca a starého otca ThDr.
Júliusa Janka ev. a. v. farára, s vďačnosťou voči Pánu Bohu za jeho požehnaný život si
na neho s láskou a úctou spomína dcéra s manželom a vnukovia s rodinou. Porúčajú sa
do láskavej Božej ochrany a venujú na potreby CZ 100 €.
*
Pri príležitosti životného jubilea 16+66 ďakuje bohuznámy brat Pánu Bohu za
pomoc a vedenie. Ďakuje tiež za svojich rodičov a starých rodičov. Venuje na CZ 30 €.
*
Z veľkej radosti pri sobáši krstnej dcéry a porúčajúc celú rodinu do Božej milosti
venuje bohuznáma rodina 50 € na náš CZ.
*
Sestra Andrea si spomína na svojho krstného otca pri prvom výročí jeho úmrtia.
Venuje 10 €.

KKáázzňňoovvýý tteexxtt:: J 16, 16-22
1 No nejaký muž, menom Ananiáš, s manželkou Zafirou predal majetok, 2 s vedomím
manželky odložil si z utŕženej ceny a len čiastku priniesol a položil apoštolom k nohám.
3 I povedal mu Peter: Ananiáš, prečo ti satan opanoval srdce, že si luhal Duchu
Svätému a odložil si z utŕženej ceny za pole? 4 Či by nebolo zostalo tebe, keby si ho
nebol predal? A keď si ho predal, či nebolo tvoje? Ako ti len prišlo na um niečo také?
Nie ľuďom si luhal, ale Bohu. 5 Len čo Ananiáš počul tieto slová, padol a vypustil dušu.
A prišla veľká bázeň na všetkých, ktorí počuli o tom. 6 I vstanúc mladší z nich, vzali ho,
vyniesli a pochovali.
7 Asi o tri hodiny nato prišla jeho manželka, ktorá nevedela, čo sa stalo. 8 Peter jej
povedal: Povedz mi, či ste za toľko predali pole? Prisvedčila: Áno, za toľko! 9 Peter jej
odpovedal: Prečo ste sa dohovorili, že budete pokúšať Ducha Pánovho? Ajhľa, nohy
tých, čo ti pochovali manžela, sú predo dvermi; vynesú aj teba! 10 Hneď nato padla mu
k nohám a vypustila dušu. Keď mládenci vošli, našli ju mŕtvu; vyniesli ju a pochovali k
manželovi. 11 Ale na celý cirkevný zbor a na všetkých, čo počuli o tom, prišla veľká
bázeň.

PPrrooggrraam
m ttýýžžddňňaa
Nedeľa (28.4.)
10.30h Služby Božie s VP
10.30h Detská besiedka
Modlitby

Utorok (30.4.)
18.30h Nácvik spevokolu
Štvrtok (2.5.)
17.30h Biblická hodina
18.30h Mládež

Piatok (3.5.)
17.30h Modlitby
Nedeľa (5.5.)
10.30h Služby Božie
10.30h Detská besiedka

O
Ozznnaam
myy
 Dnes po službách Božích budeme mať spoločné modlitby v zborovej sieni.
 Slávnosť konfirmácie plánujeme v našom cirk. zbore 12. 5. 2013. Skúška
konfirmandov bude v piatok, 10.5.2013.
 19.5. 2013 budeme mať zborový konvent.
 Dnes o 14.00h bude v Novom kostole stretnutie pre dôchodcov s prislúžením Večere
Pánovej, na ktoré ste srdečne pozvaní. Po Službách Božích bude v zborovej sieni pri
kostole posedenie s občerstvením.

**************************************
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

