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Zvládaš načasovanie?
(káže: Boris Mišina)
➢

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!

➢ Kňaz: Skloňme sa pred Hospodinom a vyznajme spoločne:
➢ Zbor: Bože milostivý, priznávam, že som sa previnil(a) myšlienkami,
slovami a skutkami. Konal(a) som, čo je zlé, a zanedbal(a), čo je dobré.
Úprimne to ľutujem a prosím, zmiluj sa nado mnou. Daj mi silu, aby som
odolával(a) zlu. Nech som hodnejší(ia) toho obrazu, na ktorý si ma stvoril.
Pomáhaj mi k tomu Otče dobrý.
➢ Kňaz: Otec nebeský, ktorý skúma ľudské srdcia, počuje naše prosby
a podľa svojho sľubu sa zmiluje nad tými, ktorí sa úprimne kajajú. Nech sa tak
stane. Amen.
➢ Pieseň č. 346
➢ Sláva, pozdrav, kolekta
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Epištola – EF 5, 15-21
Pieseň č. 260 - požehnanie detí
Evanjelium – MT 22, 1-14
Viera všeobecná kresťanská
Pieseň č. 284
Kázeň - LK 16, 19-31
Modlitba, oznamy
Pieseň č. 493 – 1. a 2.v.
Antifóna č. 57
Kňaz: Nie každý, kto mi hovorí: Pane, Pane, vojde do kráľovstva nebeského.
Zbor: Ale ten kto činí vôľu Otca nášho nebeského.
➢ Kolekta, Áronovské požehnanie
➢ Pieseň č. 493

Kázňový text: LK 16, 19-31
19Bol bohatý človek, obliekal sa do šarlátu a jemného ľanu a hodoval každý deň
skvostne. 20A bol akýsi chudobný muž, menom Lazár, ktorý ležiaval pred jeho bránou
vredovitý 21a žiadal si nasýtiť sa odpadkami z boháčovho stola, [ale nikto mu ich nedal],
len čo psy prichádzali a lízali mu vredy. 22Ten chudák umrel a anjeli ho zaniesli do lona
Abrahámovho. Umrel aj boháč a pochovali ho. 23Potom v mukách podsvetia pozdvihol
oči a zďaleka uzrel Abraháma a v jeho lone Lazára; 24zvolal: Otec Abrahám, zmiluj sa
nado mnou a pošli Lazára, aby si koniec prsta omočil vo vode a ovlažil mi jazyk, lebo sa
veľmi trápim v tomto plameni. 25Ale Abrahám mu odpovedal: Synu, rozpomeň sa, že si
ty svoje dobré veci vzal zaživa a podobne Lazár zlé; teraz tento sa tu teší a ty sa trápiš.
26Okrem toho, medzi nami a vami je veľká priepasť, aby tí, čo odtiaľto chcú prejsť k
vám, nemohli, ani odtiaľ nedostali sa k nám. 27Nato povedal (boháč): Prosím ťa teda,
otče, pošli ho do domu môjho otca; 28mám totiž päť bratov; nech im svedčí (o tých
veciach), aby neprišli aj oni na toto miesto múk. 29Abrahám [mu] povedal: Majú
Mojžiša a prorokov, nech ich poslúchajú. 30On však odvetil: Nie, otec Abrahám, ale
keby niekto z mŕtvych išiel k nim, kajali by sa. 31Odpovedal mu: Keď Mojžiša a prorokov
neposlúchajú, nedajú sa presvedčiť, ani keby niekto z mŕtvych vstal.

Milodary:
• Bohu známy brat ďakuje Pánu Bohu za doterajšiu pomoc a požehnanie a
prosí o ďalšiu milosť, zdravie a šťastie pre jeho celú rodinku. Venuje 100 €.
• Bohu známa sestra z vďačnosti za všetko požehnanie venuje s láskou na náš
CZ 20 €.

Oznamy:
➢
V utorok 16.10. o 18.00h bude biblická hodina. Po jej skončení nacvičuje spevokol
o 19,00h.
➢
V stredu 17.10. o 16,00h budú služby Božie v Domove dôchodcov Pri kríži.
➢
V nedeľu 28.10. budú na našich službách Božích bratia a sestry z Domovov
dôchodcov. Spolu s nimi budeme prijímať Večeru Pánovu. Prosíme ochotné sestry
o prinesenie koláčikov pre našich hostí.
➢
Pozývame nových konfirmandov na konfirmačnú prípravu. Do prvého ročníka
môžete prihlásiť deti narodené v roku 2006 a staršie.
➢
Od 30.9.2018 do 21.10.2018 prebieha zbierka potrebných vecí pre núdznych, ktoré
chýbajú v sklade na Ambroseho ulici. Spravuje ho platforma Kresťania v meste. Každú
nedeľu môžete prispieť vecami: mydlá, šampóny, zubné pasty, pracie prášky a sviečky.
Ďakujeme.
➢
Dávame do pozornosti pozvánku na 15. Konferenciu RoS ECAV, ktorá sa uskutoční
15.-18.11.2018 v Tatranských Matliaroch - Hotel Sorea Hutník II. Prihlasovanie beží do
5.11.2018 na stránke www.rodinnespolocenstvo.sk

➢

Ofera minulú nedeľu bola 240,86 €.

