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Nenaplnené očakávanie
PROGRAM
· Úvodné oslovenie
· Predspev: Ó Ježiši,
Tvoje vtelenie daj, nech nám hriešnym slúži na spasenie. Prihovor sa k Otcu za
nás, Ducha pravdy zošli na nás, aby sme aj v tejto chvíli verne Teba ctili, tak žili
z Tvojej milosti, napokon prišli pred tvár Tvojej velebnosti. Haleluja, sláva
Bohu.
·

Pieseň č. 11

·

Sláva, pozdrav, kolekta

·

Žalm 24

·

Pieseň č. 19

·

Kázeň - 4 M 20, 7-13

·

Modlitba, oznamy

·

Pieseň č. 300

·

Večera Pánova

·

Áronovské požehnanie

·

Pieseň: Milosť Kristova

/: Milosť Kristova buď s vami, Božia láska nech Vás plní, Svätý Duch nech vo vás
príbytok svoj má.:/
/: Nech vedie a žehná a ochraňuje vás.:/

Kázňový text: 4 M 20, 7-13
7 Hospodin hovoril Mojžišovi: 8 Vezmi palicu a zhromaždi zbor; ty i tvoj
brat Áron prihovorte sa tejto skale pred ich zrakom, a vydá svoju vodu.
Keď im vyvedieš vodu zo skaly, napojíš zbor i jeho dobytok. 9 Vtedy
vzal Mojžiš palicu spred Hospodina, ako mu prikázal. 10 Potom spolu s
Áronom zhromaždili zbor pred skalu a Mojžiš k nim prehovoril: Počujte,
vzbúrenci! Či z tejto skaly mám vyviesť vodu? 11 Potom Mojžiš zdvihol
ruku, dvakrát udrel na skalu svojou palicou, i vytrysklo mnoho vody,
napil sa z nej zbor i jeho dobytok. 12 Avšak Hospodin povedal Mojžišovi
a Áronovi: Pretože ste vo mňa neverili a neposvätili ste ma v očiach
Izraelcov, nevovediete tento zbor do krajiny, ktorú som im dal. 13 Toto
boli vody Meríby, o ktoré sa hádali Izraelci s Hospodinom, a On sa
medzi nimi osvedčil ako svätý.

Oznamy:


V utorok o 18.00h bude Biblická hodina, po nej o 19,00h nacvičuje spevokol.


Budúca nedeľa je 2. adventná. Služby Božie bude mať nový brat farár Libor
Bednár.

Pozývame nových konfirmandov na konfirmačnú prípravu. Do prvého
ročníka môžete prihlásiť deti narodené v roku 2006 a staršie. Vyučovanie začne
v decembri, keď tu bude nový brat farár.


Stretnutie konfirmandov 2. ročníka bude v utorok 27.11.2018 o 15,00h.



Stretnutie mládeže je každý piatok o 15,15h. Srdečne pozývame.


CZ Legionárska pozýva na Večer hudby a duchovného slova, ktorý sa
uskutoční v nedeľu 9. 12. 2018 o 17.00 v Novom kostole na Legionárskej ul. Zaznejú
skladby od J. S. Bacha, F. Chopina, A. Dvořáka a mnohých ďalších. Vstup voľný.

