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Priority – Daj to najlepšie!
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Predspev: Ó Ježiši, Tvoje umučenie 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 svojich
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. Amen.

Pieseň č. 352
Sláva, pozdrav, kolekta, Epištola – 1J 4, 7-10
Pieseň č. 453 - požehnanie detí
Evanjelium J 13, 1-6
Viera všeobecná kresťanská
Pieseň č. 91
Kázeň Mal 1, 6-9
Modlitba, oznamy
Pieseň č. 461 – 1. a 2.v.
Antifóna č. 28
Kňaz: Kristus Ježiš ponížil sa a bol poslušný Otcovi do smrti.
Zbor: Poslušný bol až do smrti na kríži.
Kolekta, Áronovské požehnanie
Pieseň č. 461

M
MIILLO
OD
DAARRYY::
*
Bohuznáma rodina vrúcne ďakuje Hospodinovi za
celoživotnú ochranu a dobrodenie, za to, že im doprial
starostlivých rodičov, milujúce deti. Ďakujú za Božiu
prítomnosť a lásku v ich životoch, prosia o Božie
požehnanie, zdravie pre celú rodinu. Venujú 40 €.
*
Bohuznáma sestra ďakuje Pánu Bohu za svoju
mamičku za jej krásny vek 96 rokov. Ďakujú za každý
jeden deň, čo môžu spolu prežiť. Venuje 20 €.
*
V stredu, 26.3.2014 sme sa rozlúčili so
spolusestrou PeaDr. Darinou Šimkovicovou. Zomrela vo
veku 91 rokov. Rodina venuje 50 €.
*
Vo štvrtok, 27.3.2014 sme sa rozlúčili so
spolubratom Ing. Ivanom Janotkom. Zomrel vo veku 73
rokov. Najbližšia rodina venuje 100 €, sestra Tatiana
s rodinou 50 €, sestra Mária 50 €, priateľ z mladosti Ivan
Kušnier 20 €, kamarát Jarko Štepita 20 €.

Kázňový text: Mal. 1, 6-9
6 Syn si ctí otca, sluha svojho pána. Ak som
ja Otcom, kde je úcta voči mne? Ak som ja
Pánom, kde je bázeň predo mnou? - spytuje
sa Hospodin mocností vás, kňazov, ktorí
opovrhujete mojím menom, a predsa sa
spytujete: Ako opovrhujeme Tvojím
menom? 7 Na môj oltár prinášate
poškvrnený chlieb, a spytujete sa: Čím sme
ho poškvrnili? Tým, že hovoríte:
Hospodinovým obetným stolom možno
opovrhovať. 8 Keď prinášate slepé ako obeť,
nie je na tom nič zlé? Keď prinášate
krívajúce a choré, nie je na tom nič zlé?
Zanes to svojmu miestodržiteľovi! Či sa mu
zapáčiš? Či ti preukáže priazeň? - hovorí
Hospodin mocností. 9 A teraz si nakloňte
Boha, aby sa zmiloval nad nami! Vaše ruky
to zavinili, či vám preukáže priazeň? - vraví
Hospodin mocností.

O
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*
Večera Pánova v pôstnom období bude každú nedeľu po službách Božích.
*
Budúca nedeľa bude Smrtná. Na službách Božích budeme čítať Pašie.
*
Slávnosť konfirmácie v našom zbore plánujeme v nedeľu 11.5. 2014.
*
V sobotu 5.4. od 9,30 pozývame všetky deti na stretnutie v našom klube. Máme pre Vás
pripravené hry, biblický príbeh a niečo pre šikovné ručičky. Tešia sa na Vás vaši malí aj veľkí
kamaráti.
Deti aj dospelí z Klubu 6+ Vás pozývajú na veľkonočný bazár svojich výrobkov nedeľu 6.4. po
službách Božích. Výťažok bude zaslaný na podporu misijnej práce so sirotami v Swazijsku.
*
V nedeľu 13.4.2014 o 17,00 budeme mať Hodinku s... Hosťom bude Prof. akad. arch. Ing.
arch. Ján Miloslav Bahna. Hovoriť bude o štúdii rekonštrukcie nášho kostola a o svojom živote
a diele. Súčasťou podujatia bude projekcia a aj hudobný prednes.
*
Ústredie Evanjelickej diakonie pripravuje Letné aktivity za účelom vzdelávacieho a interkultúrneho
výmenného pobytu, zdokonalenia jazykových znalostí, spoznania kultúry, sociálnej starostlivosti v Nemecku.
Využite možnosť stráviť prázdniny inak, ako obyčajne! Viac informácií na t. č.: 0918 611 126 alebo na emailovej adrese: volunteer@diakonia.sk.
*
Stretnutie Spoločenstva evanjelických žien veľkej Bratislavy sa bude konať 6. apríla 2014 o 15:00h v
Zborovom dome na Strečnianskej ulici 15 v Petržalke. Prednášať na tému “Význam spasenia" bude konsenior
BAS Ján Kolesár.

*

Minulú nedeľu bola ofera 304,94 €.
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† Emília Kováčová, 82 r. † PeaDr. Darina Šimkovicová, 91 r. †Ing. Ivan Janotka, 73 r. † Prof. Ján Azud, 85 r.
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30. 3. 2014 Nedeľa
10,30 Služby Božie, po SB VP
10,30 Detská besiedka
31. 3. 2014 Pondelok
14,15 konf. príprava 1. roč.
1. 4. 2014 Utorok
18,30 Spevokol

2. 4. 2014 Streda
10,00h Služby Božie DD Pri kríži
18,00h Biblická hodina
3. 4. 2014 Štvrtok
9,00h Služby Božie kaplnka EDS
18,30 Od-mlad

5. 4. 2014 Piatok
14,30 konf. príprava 2. roč.
17,30 Modlitby
6. 4. 2014 Smrtná nedeľa
10,30 Služby Božie, po SB VP
10,30 Detská besiedka

