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Dostaneš oveľa viac 
L 18, 28-31 
 

Dostaneš oveľa viac 
   

 

·  Prelúdium 

·  Predspev – pôstny 

Liturg:  Neopúšťaj ma, Hospodine,   
Zbor:   Bože môj, nevzďaľuj sa odo mňa. 
Liturg:  Obráť sa ku mne a zmiluj sa nado mnou.        
Zbor:   Neopúšťaj ma, Hospodine, Bože môj, nevzďaľuj sa odo mňa. 

·  Pieseň  ES 365 

·  Sláva, pozdrav, kolekta 

·  Evanjelium J 6, 24-36 

·  Viera všeobecná kresťanská 

·  Pieseň  ES 233, 1.-3.verš  požehnanie detí 

·  Volebný konvent 

·  Pieseň  ES 233, 4.verš 

·  Kázeň: L 18, 28-31; modlitba,  

·  Pieseň sólo: Iba Ty robíš nebo nebom (T.Bartošiová) 

·  Oznamy, požehnanie  

·  Antifóna 62 

Liturg: Pane, ku komu pôjdeme? Slová večného života máš.                            
Zbor: A my sme uverili a poznali, že Ty si Kristus ten svätý Boží. 

 

4. pôstna nedeľa 

19. 3. 2023 
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·  Kolekta, Áronovské požehnanie 

·  Pieseň  ES 465, 1. a 3.verš 
 

Milodary: 
 

Sestra Ľudmila a brat Dušan ďakujú Hospodinovi za doterajšiu lásku a 

starostlivosť a zverujú svoje životy naďalej do Jeho dobrotivých otcovských rúk. 

Na Božie dielo venujú 50 €.  
 

Ofera z nedele 12.3. bola 293,94 €. 
 

Oznamy: 
 

Srdečne vás pozývame na večer po názvom: „Chcem viac ! “ ktorý bude v 
petržalskom kostole v sobotu večer 25. marca o 17:30. Živá hudba, tri 

inšpirácie, traja hostia, príjemné spoločenstvo.  
 

Budúcu nedeľu 26.3. budú Služby Božie s Večerou Pánovou. Zároveň na nich 
privítame sestru Ester Jankovičovú, ktorá vedie v našom zbore program pre 
snúbenecké a manželské páry a poslúži nám osobným svedectvom. 
Strednotýždňové aktivity a stretnutia budú v pravidelných časoch. 
 

V utorok 28.3. o 17:00 bude v zborovej miestnosti stretnutie pri príležitosti 
Dňa učiteľov na tému: „Andrej Sládkovič – život a dielo.“ Srdečne Vás 
pozývame!  
 

Na Veľký piatok 7.4. bude z nášho kostola priamy prenos Služieb Božích do 
STV, z tohto dôvodu budú Služby Božie o 10:00 (miesta treba zaujať o 9:45) 
Prosíme Vás, keby ste neostávali doma pred televíznymi obrazovkami, ale prišli 
osobne podporiť účasťou Služby Božie. 
 

Dňa 22.4.2023 sa bude konať Dištriktuálny deň v Leviciach. Téma podujatia 
je: Na čom záleží?! Dopoludnia budú Služby Božie o 10:00, Popoludní sa bude 
konať program zložený z koncertu hudobného telesa Continental Singers a 
moderovaného slova o súčasnom živote našich seniorátov ZD. 
Z organizačných a kapacitných dôvodov je potrebné prihlásiť sa vopred cez 
domáci cirkevný zbor. (tel.č.: 0910 747 818 s. Bednárová). 
 

Ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na príprave 
a realizácii našej milej slávnosti 10. výročia  založenia nášho CZ.                                                        


