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Boh je naše útočisko
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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.
Kázňový text:
Pieseň č. 137
2 Boh nám je útočišťom
Sláva, pozdrav, kolekta
a silou, pomocou v súžení
Žalm 23
vždy osvedčenou. 3 Preto
Pieseň č. 288 - požehnanie detí
sa nebojíme, keby sa aj
Evanjelium J 10, 7-18
prevrátila zem a vrchy
Viera všeobecná kresťanská
klátili sa v srdci mora.
Pieseň: Hospodin je môj Pastier
4 Nech hučia, nech sa
Kázeň - Žalm 46, 2-3
penia Jeho vody, nech sa
Pieseň č. 512 - 1. v.
zatrasú
vrchy
Jeho
Antifóna č. 89
vzdutín.
Hospodin
Kňaz: Ó Hospodine, po nebesia siaha Tvoja milosť.
mocnosti
je
s nami,
Zbor: Až po oblaky Tvoja vernosť.
hradom prepevnám je
Kolekta, Áronovské požehnanie
nám Boh Jákobov!
Pieseň č. 512
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4. 5. 2014 Nedeľa
10.30 Služby Božie
10.30 Detská besiedka
5. 5. 2014 Pondelok
14.15 Konfirmácia 1.roč.
6. 5. 2014 Utorok
18.30 Spevokol

7. 5. 2014 Streda
18.00h Biblická hodina
8. 5. 2014 Štvrtok
9.00h Služby Božie kaplnka EDS
18.30 Od-mlad

9. 5. 2014 Piatok
15.15 Dorast
17.30 Modlitby
11. 5. 2014 Nedeľa
10.30 Služby Božie
10.30 Detská besiedka

M
MIILLO
OD
DA
AR
RYY::

* Bohuznámy brat pri výročí odchodu svojej mamičky do večnosti si na ňu s láskou
spomína, ďakuje za doterajšie Božie milosrdenstvo a prosí Pána Boha o vedenie
a požehnanie do ďalších rokov. Venuje 50 €.
* Sestra Júlia s manželom z veľkej vďačnosti Pánu Bohu za požehnanie, venuje nášmu
CZ 20 €.
* Pri vstupe do manželstva Tomáša Dvorského a Bibiány rod. Bajusovej venuje na náš
CZ rodina Bajusová 50 €.
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* Dnes o 15.30h budú v našom kostole modlitby Taize. Prídu medzi nás aj bratia a sestry
z rím. kat. kostola z Devínskej Novej Vsi s bratom farárom Moravčíkom, ktorí náš spevokol
pravidelne pozývajú do svojho spoločenstva. Radi vás na tomto stretnutí uvítame.
* Slávnosť konfirmácie v našom cirk. zbore bude budúcu 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.
* Pre tínedžerov, ktorí sa v našom zbore stretávajú v rôznych menších spoločenstvách
plánujeme zorganizovať už po druhýkrát spoločné stretnutie, ktoré sme nazvali Noc v kostole.
Program začne o 17,00h v piatok večer 16. 5. 2014. Po skončení večerného programu prespíme
v spacákoch v zborovej miestnosti. V sobotu ráno program skončí o 10,00h. Počas programu
budeme mať spoločnú večeru a raňajky. Viac informácii u Aďky Pallovej tel.: 0908 880 218.
* 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.
* Dňa 18. 5. 2014 o 14,00h bude v Novom kostole stretnutie pre dôchodcov s prislúžením
Večere Pánovej. Po službách Božích bude v zborovej sieni posedenie s občerstvením. Preto
chceme poprosiť ochotné sestry či bratov o pomoc pri príprave občerstvenia. Vaše príspevky vo
forme zákuskov, koláčikov, alebo chlebíčkov môžete priniesť v deň konania stretnutia do
zborovej siene na Legionárskej 4. Vopred Vám ďakujeme. Viac info u Elenky Bacharovej.
* Ekumenické fórum kresťanských žien v SR a ČR a Spoločenstvo evanjelických žien na Slovensku
srdečne pozývajú na medzinárodný ekumenický „susedský“ seminár. Seminár na tému Kresťania
a spoločnosť sa bude konať 16. - 18. 5. 2014 – v stredisku Agapé vo Svätom Jure. Začneme v piatok
o 15,00h a skončíme v nedeľu ráno (od 9,30 – 10,30) účasťou na Službách Božích v miestnom
evanjelickom a katolíckom kostole. Viac info na nástenke.

