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O charaktere kresťana
Oslovenie
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: Bratia a sestry! Zhromaždili sme sa na tomto svätom mieste, aby sme spoločne
počúvali Božie slovo a aby sme sa modlitbami a chválami utiekali k trojjedinému Pánu
Bohu o pomoc a zmilovanie. Keďže sa vlastnou silou nemôžeme zbaviť hriechov, volajme
spoločne k Pánu Bohu týmito slovami:
Zbor: Všemohúci a láskavý Bože! Zmiluj sa nad nami a odpusť nám naše hriechy.
Pomáhaj nám, aby sme tu prežívali pravé spoločenstvo s Tebou. Upevni aj spoločenstvo
medzi nami, keď Ťa budeme vzývať, chváliť a velebiť. Vypočuj nás pre Ježiša Krista,
nášho Pána a spasiteľa. Amen.
Kňaz: Pán Ježiš nás uisťuje o odpúšťajúcej Božej milosti, keď nám aj dnes hovorí: Tak Boh
miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal
každý, kto verí v Neho.

Pieseň č. 209
Sláva, pozdrav, kolekta, Epištola 1K 15, 54-58
Pieseň č. 281 (počas 2.v. požehnanie detí)
Evanjelium J 16, 5-15
Viera všeobecná kresťanská
Pieseň č. 260
Kázeň G 5, 13-25
Modlitba, oznamy
Pieseň č. 625
Antifóna č. 63
Kňaz: Posväť nás, Pane, aby sme jedno boli.
Zbor: Aby svet uveril, že Ťa Otec poslal.
Kolekta, Áronovské požehnanie
Pieseň č. 625

KKáázzňňoovvýý tteexxtt:: G 5, 13-25
13 Lebo vy ste k slobode povolaní, bratia. Len aby vám sloboda nebola zámienkou
(povoľovať) telu, ale v láske slúžte si vospolok. 14 Lebo jedno prikázanie obsahuje celý
zákon v plnosti, ono: Milovať budeš blížneho svojho ako seba samého. 15 Ale ak sa
hryziete a žeriete medzi sebou, pozor, aby ste sa navzájom nezničili. 16 Hovorím však:
Žite podľa Ducha a nebudete vykonávať žiadosti tela. 17 Lebo telo žiada proti duchu a
duch proti telu; navzájom si odporujú, aby ste nerobili, čo by ste chceli. 18 Ale keď vás
Duch vedie, nie ste pod zákonom.19 A zjavné sú skutky tela ako: [cudzoložstvo],
smilstvo, nečistota, zmyselnosť, 20 modloslužba, čarodejníctvo, nepriateľstvá, svár,
nenávisť, hnevy, zvady, rozbroje, roztržky, 21 závisti, [vraždy], opilstvá, hodovania a im
podobné. O týchto vám vopred hovorím, ako som už skôr povedal, že tí, čo robia také
veci, nebudú dedičmi kráľovstva Božieho. 22 Ale ovocie Ducha je: láska, radosť, pokoj,
zhovievavosť, nežnosť, dobrotivosť, vernosť, 23 krotkosť, zdržanlivosť. Proti takýmto nie
je zákon. 24 Tí, čo prináležia Kristovi Ježišovi, ukrižovali si telo s vášňami a žiadosťami.
25 Ak Duchom žijeme, aj žime podľa Ducha.

M
Miillooddaarryy
 Bohuznáma rodina z vďačnosti za Božiu starostlivosť a ochranu venuje na CZ 50 €.
 Pri platení CP venuje naša bohuznáma sestra 20 € a bohuznámy brat 20 €.
 Do ofery bol vložený milodar 50 €.

ZZoossnnuullíí
† Lenka Čechová, 87 r.

PPrrooggrraam
m ttýýžžddňňaa
Nedeľa (29.4.)
10,30h Služby Božie
10,30h Detská besiedka
17,00h Hodinka s...
Utorok (1.5.)
18,30h Nácvik spevokolu – nebude
Streda (2.5.)
14,15h Služby Božie DD Stupava
15,30h Služby Božie DD Pri Kríži

Štvrtok (3.5.)
17,30h Biblická hodina – J 17 kap.
18,30h Mládež
Piatok (4.5.)
17,30h Modlitby
Nedeľa (6.5.)
10,30h Služby Božie
10,30h Detská besiedka

SSlluužžbbyy BBoožžiiee vv ddccéérroocciirrkkvvaacchh
6. máj
Nový kostol
Veľký kostol
Malý kostol
UPC

8.30h - Mišina, 10.00h – Grešo, 18.00h - Šefranko
9.30h - Polcková
18.00h - Hlačoková
9.30h – Balko

O
Ozznnaam
myy
 V utorok 1.5.2012 nácvik spevokolu nebude. Najbližšie stretnutie 8.5. o 18,30h.
 V utorok 1. mája o 17.00 hod. bude v evanjelickom kostole v Petržalke spomienkový
koncert Príď, Duchu Svätý z cyklu Duchovné impresie slovenských skladateľov z prelomu
tisícročí pri príležitosti 100. výročia narodenia Jozefa Juráša (*1. 5. 1912). V programe z
diel slovenských autorov (D. Martinček, V. Kubička, J. Hatrík, I. Bázlik) účinkujú naši
poprední umelci. Vstup voľný. (www.juras.sk)
 Pozývame Vás na STOPKU, ktorá bude v nedeľu 29. apríla o 15.00 hod. v Malom kostole na
Panenskej ulici. Slovom Božím poslúži sestra farárka Erika Hlačoková.
 Spolok Živena bude mať vo štvrtok 3. mája o 15.30 hod. stretnutie v Starom lýceu na
Konventnej ulici č. 15, na prvom poschodí. Na programe: „Ak hľadáme netrpezlivo, môžeme
poblúdiť“ – 40 rokov od smrti Zory Jesenskej, spisovateľky, literárnej kritičky, teoretičky
prekladu, publicistiky, redaktorky časopisu Živena a edície Knihy Živeny.
 O skúsenosti z misie v Nigérii porozprávajú manželia Richard a Milena Youngovci v sobotu
12. mája o 18.00 hod. na biblickej hodine v zborovej sieni na Legionárskej 6 a v nedeľu 13.
mája na službách Božích o 8.30 aj o 10.00 hod.
 Výbor zborovej diakonie pozýva na stretnutie s najstaršími členmi zboru a obyvateľmi
domovov dôchodcov na území nášho cirkevného zboru. Stretnutie bude v nedeľu 13. mája.
Začne sa o 14.00 hod. službami Božími s Večerou Pánovou v Novom kostole. Po skončení
služieb Božích bude občerstvenie v zborovej sieni. Prosíme aj naše sestry z Dúbravky, ktoré
môžu upiecť koláče, aby sa prihlásili u sestry Danielky Verčimákovej. Ďakujeme všetkým, ktorí
stretnutie zabezpečujú. Pre našich hostí objednávame autobus. O 13.00 hod. odchádza spred
Domova dôchodcov Stupava, o 13.15 hod.
spred Penziónu Na barine v Lamači, o 13.35
spred Penziónu Pri kríži v Dúbravke.

 Ofera minulú nedeľu: 130,15 €

Dnes poobede o 17,00h bude
u nás v Dúbravke Hodinka s...“.

Plánované podujatia v najbližšom období:
6.5. Zbierka pre Hospic v Petržalke
13.5. Stretnutie dôchodcov (NK Légie)
17.5. Služby Božie - Vstúpenie
18.5. Modlitby 24/1 (Dúbravka)
20.5. Maják (Dúbravka)
27.5. - 28.5. Svätodušné sviatky
3.6. Sviatok Svätej Trojice
3.6. Seniorátne stretnutie spevokolov (Dúbravka)

Cirkevný zbor ECAV Bratislava
srdečne pozýva všetkých
chlapcov a dievčatá vo veku 6-11 rokov na

denný letný tábor
1. turnus: 2. - 6. 7. 2012
Miesto: Staré lýceum (Konventná 15)
Zodpovedný vedúci: Martin Kováč (0904 159 536)
Prihlasovanie: konventna.ba@gmail.com
2. turnus: 9. - 13. 7. 2012
Miesto: Staré lýceum (Konventná 15)
Zodpovedná vedúca: Erika Hlačoková (0903 021 593)
Prihlasovanie: konventna.ba@gmail.com
3. turnus: 16. - 20. 7. 2012
Miesto: Zborový dom (Sch. Trnavského 2)
Zodpovedná vedúca: Janka Sečkárová (0944 121 460)
Prihlasovanie: jana870@gmail.com
4. turnus: 6. - 10. 8. 2012
Miesto: Staré lýceum (Konventná 15)
Zodpovedný vedúci: Martin Kováč (0904 159 536)
Prihlasovanie: konventna.ba@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)
Čakajú ťa športové aktivity, hry, tvorivé dielne, ale i biblické príbehy, ktoré ti majú čo
povedať. Bližšie informácie ti poskytnú vedúci jednotlivých turnusov
Prihlášku si stiahni na: www.ecavba.sk
Ponuka letných táborov Detskej misie v Častej:









30.6. – 7.7. tábor pre deti (7 – 11 rokov), cena: 95 €
7. – 14.7. tábor pre starší dorast (15 – 18 rokov), cena: 98 €
14. – 21.7. tábor pre deti s pridaním netradičných športov (8–11 rokov), cena: 98 €
21. – 28.7. tábor pre deti s pridaním anglickej konverzácie (9–12 rokov), cena: 98 €
28.7. – 4.8. tábor pre deti (7 – 11 rokov), cena: 95 €
4. – 11.8. tábor pre mladší dorast (12 – 15 rokov), cena: 95 €
Ubytovanie v rekreačnom stredisku vo viacmiestnych chatkách, strava 6-krát denne, doprava autobusom.
Prihlášky nájdete na www.detskamisia.sk (/Formy práce/Letné tábory) alebo si ich môžete vyzdvihnúť na adrese:
Detská misia, Legionárska 4, 811 07 Bratislava.

