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Zvláštny súd
(káže: Ján Oslík)


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. 387
 Sláva, pozdrav, kolekta










Epištola – 2 Tes 1, 3-10
Pieseň č. 642 - požehnanie detí
Evanjelium – Mt 25, 31-46
Viera všeobecná kresťanská
Pieseň č. 543
Kázeň - Mt 25, 31 - 34
Modlitba, oznamy
Pieseň č. 498 – 1. a 2.v.
Antifóna č. 49
Kňaz: Pane Bože, vyslyš pokorné prosby naše.
Zbor: Volanie naše nech príde k Tebe. Pane zmiluj sa.
 Kolekta, Áronovské požehnanie
 Milosť Kristova

Kázňový text: Mt 25, 31 - 34
31

Keď Syn človeka príde vo svojej sláve a všetci anjeli s Ním, posadí
sa vtedy na trón svojej slávy. 32I zhromaždia sa pred Neho všetky
národy; a oddelí ich, ako pastier oddeľuje ovce od kozlov, 33a
postaví si ovce sprava, kozlov však zľava. 34Vtedy povie Kráľ tým
na pravici: Poďte, požehnaní môjho Otca, prijmite ako dedičstvo
kráľovstvo, ktoré vám je pripravené od stvorenia sveta.

Milodary:

Bohu známy brat ďakuje Pánu Bohu za doterajšiu pomoc a požehnanie a
prosí o ďalšie vedenie, pri platení CP venuje milodar 30 €.

Bohu známa sestra ďakuje za Božie požehnanie a dožité životné jubileum
66 rokov. Ďakuje Pánu Bohu za celú svoju rodinu a venuje milodar 100 €.

Bohuznáma rodina ďakuje Pánu Bohu za svojho drahého manžela, otca,
dedka, ktorý sa z Božej milosti dožil krásnych 90 rokov. Ďakuje za túto milosť
a prosí o ďalšie požehnanie v jeho živote i v živote celej rodiny. Venuje 100 €.

Včera bol v našom kostole pokrstený Leonard Markusek. Najbližšia rodina
ďakuje za Božie požehnanie pri krste ich syna, krstného syna a vnuka. Prosia
o Pánovo vedenie a ochranu pre neho i staršieho syna Lukáša. S úctou
spomínajú na babku Helenku, ktorá sa narodenia vnúčika už nedožila. Venujú
50 €.

13.11.2018 sme sa rozlúčili so spolusestrou Martou Piktorovou. Najbližšia
rodina venuje na náš CZ 50 €.

Oznamy:

Minulú nedeľu na zborovom konvente sme si zvolili nového brata farára nášho
cirkevného zboru Libora Bednára. Srdečne blahoželáme.


V utorok o 18.00h nacvičuje spevokol.



Spoločnú Večeru Pánovu budeme mať 2.12.2018 na 1. adventnú nedeľu.


Pozývame nových konfirmandov na konfirmačnú prípravu. Do prvého ročníka
môžete prihlásiť deti narodené v roku 2006 a staršie.

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 dnešná ofera bude venovaná na tento účel. Odporúčame ju
do vašej štedrosti.


Ofera minulú nedeľu bola 251,49€.

