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Choďte, zvestujte!
PROGRAM
Oslovenie
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. 209
Sláva, pozdrav, kolekta
Epištola - Sk 16, 25-34
Pieseň č. 466, počas 2.v. požehnanie detí
Evanjelium - Mt 10, 5-15
Viera všeobecná kresťanská
Pieseň č. 525
Kázeň Iz 6, 1-10
Modlitba, oznamy
Pieseň č. 493 1. a 2.v.
Antifóna č. 62
Kňaz: Pane ku komu pôjdeme? Slová večného života máš.
Zbor: A my sme uverili a poznali, že Ty si Kristus, ten svätý Boží.
Kolekta, Áronovské požehnanie
Pieseň č. 493

Kázňový text: 1V roku, keď zomrel kráľ Uzijá, videl som Pána sedieť na vysokom a vyvýšenom tróne a
okraje Jeho rúcha naplňovali chrám. 2Serafi stáli nad Ním, každý mal po šesť krídel. Dvoma si zakrýval tvár,
dvoma si zakrýval nohy a dvoma lietal. 3Jeden takto privolával druhému: Svätý, svätý, svätý je Hospodin
mocností, plná je všetka zem Jeho slávy. 4Vtom sa zachveli základy verají v prahoch pre hlas volajúceho a
dom sa naplnil dymom. 5Vtedy som povedal: Beda mi, som stratený, lebo som mužom nečistých perí a
bývam uprostred ľudu nečistých perí, pretože Kráľa, Hospodina mocností, videli moje oči. 6Potom priletel ku
mne jeden zo serafov a v ruke mal žeravý uhlík, ktorý vzal kliešťami z oltára, 7dotkol sa mi úst a riekol: Ajhľa,
tento sa dotkol tvojich perí a zmizla tvoja vina, tvoj hriech je odpustený. 8A počul som hovoriť hlas Pánov:
Koho pošlem a kto nám pôjde? Nato som povedal: Tu som ja, pošli mňa! 9A On riekol: Choď a hovor tomuto
ľudu: Počúvajte len, počúvajte, ale nerozumejte, hľaďte len, hľaďte, ale nechápte! 10Zatvrď srdce tohto ľudu
a jeho uši zapchaj a jeho oči zastri, aby svojimi očami nevidel a ušami nepočul, aby jeho srdce nechápalo, a
tak, aby sa neobrátil a neuzdravil.
Iz 6, 1-10

M
Miillooddaarryy
 Bohuznáma rodina si pri 2. výročí odchodu do večnosti s láskou spomína na svojho
manžela, otca a brata. Na potreby DC v Dúbravke spoločne venujú 70 €.
 Bohuznáma rodina si s láskou spomína na svojich zosnulých rodičov a súrodencov.
Ďakuje Pánu Bohu za jeho dobrodenie a prosí o požehnanie a zdravie pre celú rodinu
do ďalších rokov. Venuje pre DC Dúbravka 50 €.
 Bohuznáma rodina ďakuje Pánu Bohu za doterajšie vedenie a požehnanie. Prosí
pre svoje dcéry, ktoré čakajú skúšky v školách o Jeho sprevádzanie a pomoc. Porúčajú
sa aj naďalej do Božích rúk. Venujú pre DC Dúbravka 30 €.
 Ďakujeme, že na našu dcérocirkev štedro myslíte aj pri platení cirkevného
príspevku.

O
Ozznnaam
myy
 Dňa 5.2.2012 sa bude konať stretnutie SEŽ veľkej Bratislavy o 15,00 na Legionárskej 6.
V cykle - Stretnutie s Pánom Ježišom sa budeme spoločne zamýšľať nad Tomášom a
Emauskými učeníkmi. Hosťom bude sestra farárka Germanová z Prievozu.
 Oznamujeme Vám, že vo štvrtok ráno 2.2.2012 si Pán života a smrti tíško povolal brata
farára ThDr. Miroslava Kýšku. Narodil sa 13. 06. 1926 na Starej Turej. V našom cirkevnom
zbore pôsobil od r. 1972 až do odchodu na dôchodok v r. 1989, teda 17 rokov. Zároveň bol
aj osobným a neskôr generálnym tajomníkom našej Evanjelickej cirkvi na Generálnom
biskupskom úrade. Prosíme Pána Boha, aby potešil všetkých zarmútených: manželku Vieru
rod. Úradníčkovú, deti Miroslavu a Petra s rodinami a ostatných smútiacich. Pohreb bude v
utorok 7.2. o 11.00h vo Veľkom kostole.
 Ofera minulú nedeľu bola 162,21 €.

PPrrooggrraam
m ttýýžžddňňaa
Nedeľa (5.2.)
10,30h Služby Božie
10,30h Detská besiedka
Utorok (7.2.)
18,30h Nácvik spevokolu
Streda (8.2.)
14,15h Služ. Božie DD Stupava
15,30h Služ. Božie DD Pri Kríži

Štvrtok (9.2.)
14,45h Konfirm. príprava
17,30h Biblická hodina
18,30h Stretnutie mládeže
Piatok (10.2.)
17,30h Modlitebné stretnutie

Nedeľa (12.1.)
10,30h Služby Božie
10,30h Detská besiedka

