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Program služieb Božích s volebným konventom a
pri príležitosti 100. výročia ukončenia 1. svetovej vojny
Liturg a kazateľ:
Doc. ThDr. Sidonia Horňanová, PhD, zborová farárka-seniorka v Modre-Kráľovej

Téma: Silný a Silnejší
1. Oslovenie
2. Predspev „Najsvätejší“
3. Pieseň Kyrie č. 193
4. Sláva
5. Pozdrav
6. Kolekta
7. Žalm 76, 1 – 10
8. Pieseň č. 480 – požehnanie detí
9. Evanjelium
10. Pieseň Krédo č. 203
11. Kázeň – Evanjelium podľa Lukáša 11, 14 – 23
12. Modlitba po kázni. Oznamy. Apoštolské požehnanie.
13. Pieseň č. 576, 1. sloha
14. Volebný konvent
15. Pieseň č. 576, 2. sloha
16. Antifóna 87
17. Kolekta
18. Áronovské požehnanie
19. Pieseň č. 576, 3. sloha

Kázňový text: Lk 11, 14 – 23
14 A vyháňal démona, ktorý bol nemý. Keď démon vyšiel, nemý prehovoril. A
zástupy sa divili. 15 Ale niektorí z nich povedali: Belzebubom, kniežaťom démonov,
vyháňa démonov. 16 A iní, aby ho pokúšali, žiadali od Neho znamenie z neba. 17 Ale
On poznal ich zmýšľanie a riekol: Každé rozdelené kráľovstvo pustne a dom
rozdvojený proti sebe padá. 18 Keď je teda i sám satan rozdelený proti sebe, akože
obstojí jeho kráľovstvo? Lebo hovoríte, že ja mocou Belzebuba vyháňam démonov.
19 Ale ak ja Belzebubom vyháňam démonov, čím ich vyháňajú vaši synovia? Preto
oni budú vám sudcami. 20 Ale ak ja prstom Božím vyháňam démonov, tak iste prišlo
k vám kráľovstvo Božie. 21 Keď si silný ozbrojenec stráži dvor, jeho imanie je na
pokoji. 22 Ale keď príde silnejší než on a premôže ho, odoberie mu všetku zbraň, v
ktorú dúfal, a čo ukoristil, rozdá. 23 Kto nie je so mnou, je proti mne, a kto
nezhromažďuje so mnou, rozptyľuje.

MILODARY::
* Pri 13. výročí úmrtia manžela, otca a dedka s láskou spomínajú manželka s deťmi
a na potreby CZ venujú 50 €.
* Bohuznáma rodina pri 1. výročí úmrtia matky venuje na náš cirkevný zbor 50 €.

OZNAMY::

Dnes, v rámci služieb Božích budeme mať volebný konvent na voľbu
zborového farára Mgr. Libora Bednára, PhD.

V utorok 13.11.2018 bude o 18,00h biblická hodina a po nej o 19,00h nácvik
spevokolu.

V stredu 14.11.2018 o 9,30h bude v našom kostole pastorálna schôdza farárov
BAS. Prosíme naše sestry o koláčiky na toto stretnutie.


Seniorálne presbyterstvo odporúča cirkevným zborom Bratislavského seniorátu do
konca novembra určiť jednu oferu počas hlavných služieb Božích na dostavbu kostola
v Seredi. Presbyterstvo nášho cirkevného zboru na svojom zasadnutí rozhodlo, že ofera
v nedeľu 18.11.2018 bude venovaná na tento účel. Odporúčame ju do vašej štedrosti.


SEŽ pozýva na stretnutie v nedeľu 11. 11. 2018 o 15.00 h. na Konventnej 11
Spoločenstvo evanjelických žien (SEŽ) organizuje stretnutie, ktoré sa uskutoční v
nedeľu 11. 11. 2018 o 15.00 h. na Konventnej 11. Prednáškou na tému: Hudba v
evanjelických službách Božích podľa Luthera poslúži sestra Ľudmila Michalková.


Ofera minulú nedeľu bola 326 €.

