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Zjavenie Božej slávy
·

Prelúdium, privítanie

·

Predspev

Liturg: Slovo stalo sa telom, haleluja,
Zbor: a prebývalo medzi nami, haleluja.
Liturg: Spievajte Hospodinu novú pieseň, lebo vykonal divné veci.
Zbor: Slovo stalo sa telom, haleluja, a prebývalo medzi nami, haleluja.
· Pieseň č. 193
Liturg: Pane, zmiluj sa!
Liturg: Pane, zmiluj sa!
Liturg: Pane, zmiluj sa!

Zbor: Buď nám milostivý!
Zbor: Zhliadni na nás, ľud svoj!
Zbor: Odpusť naše viny. Skloň sa k nám
a vypočuj nás, Bože večný!

· Sláva, pozdrav, modlitba
· Starozmluvný text: 2M 34, 29-35
· Pieseň č. 242, 1. - 3. verš - požehnanie detí
1. Jak tá jasná hviezda ranná / dobrota a pravda Pána, / svieti nám z rodu
Jesse. / Syn Dávidov, rod Jákoba, / môj kráľ a moja ozdoba, / srdce ma
k Tebe nesie: / Jasný, krásny, / všemohúci, v sláve skvúci, velebený / a nad
všetko vyvýšený.

2. Ty poklad si a Pán slávy, / Syn Márie a Boh pravý, / najvzácnejší nebies
dar. / Ty môjho srdca ľalia / a sladkosť evanjelia, / čo sladšia je nad nektár!
Stála, chvála, / buď Hosana, Nebies manna silu dáva / a život nám
požehnáva.
3. Tá radosť Božím darom je, / keď vidia ma oči Tvoje, / oči Tvojej milosti;
ó Ježiši, Ty poklad môj, / krv, telo, slovo a Duch Tvoj, / to dáva mi
čerstvosti; / praj mi, daj mi / život večný nekonečný, daj z milosti, / zo
svojej dobrotivosti.
· Evanjelium: J 4, 5-15
· Viera všeobecná kresťanská
· Pieseň: Na Ježiša upri pohľad (manželia Verčimákovci)
· Kázeň: Mk 9, 2-10, modlitba
· Oznamy, požehnanie
· Pieseň: Len v Tvojom zajatí (manželia Verčimákovci)
· Antifóna č. 58
Liturg: Každý jazyk nech vyznáva, že Ježiš Kristus je Pánom.
Zbor: On je Pánom na slávu Boha Otca. Haleluja.
· Kolekta, Áronovské požehnanie
· Pieseň č. 445, 1. a 6. verš
1. Dopraj mi s Tebou prebývať, / Kriste Ježiši, / radovať sa večne s Tebou,
v nebeskej ríši. :/:
6. Amen, Amen drahý Pane, / veď ma k večnosti, / aby som s Tebou
prebýval / v stále radosti. :/:

Milodary:
* Pri poslednej rozlúčke so svojím manželom, otcom a starým otcom
ďakujúc Pánu Bohu za jeho život a lásku venuje smútiaca rodina na
cirkevné ciele 100 €.
* V mesiaci január sme prijali na bankový účet milodary vo výške 770 €.
Ďakujeme všetkým ochotným darcom.
* Ofera z 30.1. bola 245,10 €.

Oznamy:
* Podľa aktuálnych hygienických opatrení je kapacita kostola
v režime OP - 100 miest na sedenie, aktivity v zborovej miestnosti sú
obmedzené na 20 osôb a skupinové aktivity v detských miestnostiach
na 50 % kapacity. Naďalej Vás prosíme o dôsledné prekrytie
dýchacích ciest, dodržiavanie rozostupov a dezinfekciu pri vchode.
* Vyučovanie konfirmandov prebieha v piatok o 14:45. Dorast sa
stretáva v piatok o 15:30.
* Služby Božie budúcu nedeľu 13.2. budú v pravidelnom čase
o 10:30. Hrou a spevom poslúži aj naša zborová kapela. Počas nich
prebieha aj detská besiedka.
* V rámci Národného týždňa manželstva 2022 srdečne pozývame
manželské páry i čerstvo zamilovaných na stretnutie „Sobotné
popoludnie pre manželov“, ktoré sa uskutoční v sobotu 19.2. o 14:00
hod. v našom kostole. Cieľom stretnutia je podpora a budovanie
manželského vzťahu. Téma: Manželský trojuholník. Program bude
pozostávať z troch blokov: Slovo, workshop, svedectvá. V prípade záujmu
sa, prosíme, nahláste na tel. č. 0911 786 411 (zborový kaplán Ivan Lukáč).

* V nedeľu 20.2. po Službách Božích prebehne výročný konvent za
rok 2021. Všetky podklady ku konventu: kňazská správa za uplynulý
rok, správa o hospodárení za rok 2021 a návrh rozpočtu na rok 2022
budú prístupné týždeň vopred v tlačenej podobe v kostole, ako aj na
web stránke ecavdubravka.sk. Z tohto dôvodu sa správy už na
konvente čítať nebudú. Prosíme všetkých členov CZ, aby si ich
prečítali vopred.
* V uplynulom týždni sme sa rozlúčili v nádeji vzkriesenia s bratom
Jánom Franczelom (84 r.), ktorý nás predišiel do večnosti.
* Všetky kázne zo Služieb Božích nájdete v zvukovej podobe na
našej web stránke ecavdubravka.sk pod záložkou – Vypočujte si –
Kázne a taktiež na YouTube kanáli ECAV Dúbravka.

