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Tri znaky pravej zbožnosti a správne uctievanie Boha
Predspev: Najsvätejší,
Bože všemohúci, pre Syna svojho jednorodeného, Jezu Krista láskavého, zošli nám
Ducha Svätého, ktorý by aj naše srdcia sám ohňom zapálil a pri rozličnosti jazykov
všetky národy v jednotu viery zhromaždil. 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. 357
Sláva, pozdrav, kolekta
Epištola Ef 4, 25-32
Pieseň č. 245 (počas piesne požehnanie detí)
Evanjelium Mt 12, 34b-37
Pieseň č. 466
Kázeň Jk 1, 18b-27
Modlitba, oznamy
Pieseň č. 352 - 1. a 2.v.
Antifóna č. 50
Kňaz: Zvelebujte so mnou Hospodina. Haleluja.
Zbor: A spoločne vyvyšujme Jeho meno. Haleluja.

Kolekta
Áronovské požehnanie
Pieseň č. 352

KKáázzňňoovvýý tteexxtt:: Jk 1, 18b - 27
Vedzte, bratia moji milovaní: 19 Nech je každý človek rýchly, keď treba počúvať,
pomalý, keď má hovoriť, a pomalý k hnevu. 20 Lebo hnev muža nepôsobí spravodlivosť
pred Bohom. 21 Preto odložte všetku nečistotu a všetko množstvo zlosti a s tichosťou
prijímajte vštepované slovo, ktoré má moc spasiť vaše duše. 22 Buďte však činiteľmi
slova, a nielen poslucháčmi, ktorí oklamávajú sami seba. 23 Lebo ak je niekto
poslucháčom slova, a nie činiteľom, podobá sa mužovi, ktorý si v zrkadle pozerá svoju
prirodzenú tvár; 24 videl sa totiž, ale odišiel a ihneď zabudol, aký je. 25 Ale kto sa
zahľadel do dokonalého zákona slobody a vytrval nie ako zábudlivý poslucháč, ale ako
činiteľ skutku, ten bude blahoslavený vo svojom konaní. 26 Ak si niekto myslí, že slúži
Bohu, a jazyk si nedrží na uzde, ale oklamáva si srdce, u takého je daromné uctievanie
Boha. 27 Čisté a nepoškvrnené uctievanie Boha pred Bohom a Otcom je: navštevovať
siroty a vdovy v ich tiesni a seba zachovávať nepoškvrneného svetom.

M
Miillooddaarryy
*
Bohuznámy brat pri príležitosti svojich 70. narodenín ďakuje Pánu Bohu za Jeho
pomoc a milostivé vedenie, prosí o Jeho požehnanie pre seba aj celú svoju rodinu.
Venuje 100 €.
*
Bohuznáma rodina z vďaky za Božiu milosť a pri prijatí Večere Pánovej porúča
svojho manžela a otca aj naďalej do Božej ochrany a lekárstva. Venuje 70 €.
*
Syn s rodinou prosí o modlitby za svoju mamu Annu Koščovú, ktorá je
v nemocnici. Porúča ju do Božích milostivých rúk.

PPrrooggrraam
m ttýýžžddňňaa
Nedeľa (9.6.)
10.30h Služby Božie
10.30h Detská besiedka
Utorok (11.6.)
10.00h Služby Božie
DD Stupava
18.30h Nácvik spevokolu

Streda (12.5.)
15.30h Služby Božie
DD Pri kríži
Štvrtok (13.6.)
17.30h Biblická hodina
18.30h Mládež

Piatok (14.6.)
14.30h Vyuč. konfirm. 1. roč.
17.30h Modlitby
Nedeľa (16.6.)
10.30h Služby Božie
10.30h Detská besiedka

O
Ozznnaam
myy
 Po skončení služieb Božích budú spoločné modlitby. Pozývame všetkých vás, ktorí sa chcete
modliť za svojich blízkych aj všetkých, ktorých nosíte v srdci.
 V stredu 12.6.2013 o 18.00h bude zasadnutie presbyterstva. Prosíme o účasť.
 Ďalšie modlitby 24/1 v našom CZ budú 14.-15. 6. 2013. Kto sa chce zapojiť do modlitebnej
reťaze, môže sa zapísať do zoznamu pri východe z kostola.
 V sobotu 15.6.2013 o 10.00h bude brigáda v našom kostole. Budeme presádzať kvety pri
oknách.
 V nedeľu, 23.6.2013 chystáme ZBOROVÝ DEŇ u nás v Dúbravke. Začne službami Božími
o 10.30h a pokračovať bude spoločným obedom, programom pre naše deti, rodiny, starších
aj mladších ale aj pre tých, ktorých pozvete ako hostí. Tešíme sa na vás. Pri východe
z kostola sa môžete zapisovať na spoločný obed.

