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Pokušenia plný svet, alebo
"kto by si chcel zachrániť život..."
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Úvodné oslovenie
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!
Kázňový text: Mt 16, 21-26
Pieseň č. 80
Sláva, pozdrav, kolekta
Epištola 2 K 6,1-10
Pieseň č. 114 - požehnanie detí
Evanjelium Mt 4, 1-11
Pieseň č. 82
Kázeň Mt 16, 21-26
Modlitba, oznamy
Pieseň č. 85 – 1.a 2.v.
Antifóna č. 30
Kňaz: Kristus trpel za nás
a dal nám príklad.
Zbor: Aby sme kráčali
v Jeho šľapajach.
Kolekta
Áronovské požehnanie
Pieseň č. 85

21 Odvtedy začal Ježiš Kristus svojim
učeníkom poukazovať, že musí ísť do
Jeruzalema a že musí mnoho trpieť od
starších a veľkňazov i zákonníkov a že
musí byť zabitý a v tretí deň vstať z
mŕtvych. 22 Tu Ho vzal Peter a začal Ho
odhovárať: Nech Ti je Boh milostivý,
Pane! To sa Ti nesmie stať! 23 On sa
však obrátil a riekol Petrovi: Choď za
mňa, satan, na pohoršenie si mi, pretože
nemyslíš na veci Božie, ale na ľudské. 24
Vtedy riekol Ježiš učeníkom: Ak niekto
chce prísť za mnou, nech zaprie seba
samého, vezme svoj kríž na seba a
nasleduje ma! 25 Lebo kto by si chcel
zachrániť život, stratí ho; ale kto by
stratil život pre mňa, nájde ho. 26 Veď
čo osoží človeku, ak získa hoci celý svet,
ale utrpí škodu na duši? Alebo čo človek
dá ako protihodnotu na vykúpenie svojej
duše?

M
MIILLO
OD
DAARRYY::
*
*

Bohuznáma sestra pri platení CP venuje na náš CP 80 €.
Bohuznámi manželia pri platení CP venujú na náš CZ 10 €.
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Ďakujeme sestre farárke Evke Kolesárovej z Petržalky a kantorke Júlii
Lenhardtovej za dnešné zastupovanie.
*
Večera Pánova v pôstnom období bude každú nedeľu po službách Božích.
*
V sobotu 15.3.2014 o 9,30 opäť pozývame všetky deti, ktoré sa chcú
dozvedieť niečo nové o Pánu Bohu, radi sa zabavia pri hrách, niečo pekné si chcú
vyrobiť na KLUB 6+. Môžu sa tešiť aj na výborné špagety.
*
V sobotu 22.3.2014 bude u nás v Dúbravke seniorálny konvent.
*
Svetový deň modlitieb pod názvom “Pramene v púšti“ pripravili kresťanské
ženy z Egypta a bude sa konať v piatok 7. 3. 2014 o 18,00 v modlitebni
Evanjelickej cirkvi metodistickej na Panenskej ulici č. 10 a tiež o 19,30 v
evanjelickom kostole Svätej Trojice v Petržalke na Strečnianskej ulici.
Náš cirkevný zbor je pozvaný na toto podujatie do rím. kat. kostola Svätého
Ducha v Devínskej Novej Vsi, v piatok 14. 3. 2014 o 18,45. Vystúpi aj náš
spevokol.
*
CZ BA Staré mesto pozýva na Ekumenický modlitebný večer — Cestou
pokánia k zodpovednej slobode, ktorý sa uskutoční v nedeľu 9. 3. 2014 o 17,00
vo Veľkom kostole. Odznejú meditácie na témy biblických textov: Anton Srholec,
Vlastimil Dufka, Anna Polcková. Hudobné stvárnenie: Peter Šaray, Ján V. Michalko
*
Ofera z dnešnej nedele, 9. 3. 2014 schválená Generálnym presbyterstvom
našej cirkvi je povinná, určená na Generálnu podporoveň.
*
Minulú nedeľu bola ofera 185,96 €.
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9.3.2014 Nedeľa
10,30 Služby Božie
10,30 Detská besiedka
11.3.2014 Utorok
18,30 Spevokol

12.3.2014 Streda
18,00h Biblická hodina
13.3.2014 Štvrtok
9,00h Služby Božie kaplnka EDS
18,30 Od-mlad

14.3.2014 Piatok
14,30 Vyuč. konfirmandov
17,30 Modlitby
16.3.2014 Nedeľa
10,30 Služby Božie
10,30 Detská besiedka

