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Sedem úrodných rokov


Predspev: Tvoj ľud

Kňaz: Tvoj ľud pred Tebou sa schádza, Bože náš.
Zbor: Tvoj ľud pred Tebou sa schádza, Bože náš.
K Tebe ideme, lebo Ty si dobrotivý, k Tebe ideme, Ty veľký Bože náš.
Kňaz: Tvoj Duch príď ku nám, Ty slávny Bože náš.
Zbor: Tvoj Duch príď ku nám, Ty slávny Bože náš.
K Tebe ideme, lebo Ty si dobrotivý, k Tebe ideme, Ty veľký Bože náš.
Kňaz: Svojou láskou spájaj tvoj ľud Bože náš.
Zbor: Svojou láskou spájaj tvoj ľud Bože náš.
K Tebe ideme, lebo Ty si dobrotivý, k Tebe ideme, Ty veľký Bože náš.
Konfiteor

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. 343
 Sláva, pozdrav, kolekta, ŽALM 106, 1-5, 45-48











Pieseň č. 341 - požehnanie detí
Evanjelium – J 3, 1-8, Viera všeobecná kresťanská
Pieseň č. 628
Kázeň - 2Kor 5, 17
Modlitba, oznamy
Antifóna č. 54
Kňaz: Hospodine, daj mi poznať svoje cesty.
Zbor: Vyuč nás, aby sme chodili v Tvojej pravde.
Kolekta, Áronovské požehnanie
Pieseň: Milosť Kristova

Kázňový text: 2Kor 5, 17
17 Preto ak je niekto v Kristovi, je nové stvorenie.
Staré veci sa pominuli, a hľa, nastali nové.

Milodar:
*
Starí rodičia pri krste vnuka Samka s vďakou voči Pánu Bohu a prosbou o
Božie vedenie dieťatka aj celej rodiny venujú cirkevnému zboru 100 €.

Oznamy:
Stretnutie spevokolu bude v utorok 23.10. o 18,00h.

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.

Spoločenstvo evanjelických žien pozýva na Valné zhromaždenie SEŽ, ktoré sa
uskutoční v sobotu 27.10.2018 o 10,00h v ev. kostole v Pezinku. Dopoludnia bude pracovné
zasadanie a voľby. Nová predsedníčka SEŽ vzíde spomedzi sestier nominovaných
Výborom SEŽ: Evou Oslíkovou a Erikou Sokola; obed bude v Dome kultúry neďaleko
kostola. O 14.00 sa konajú slávnostné služby Božie s Večerou Pánovou. Káže Agnieszka
Godfrejów Tarnogórska – regionálna koordinátorka práce žien Svetového luteránskeho
zväzu. Novozvolené koordinátorky práce žien uvedie brat biskup ZD Ján Hroboň.

V 2. kole volieb generálneho biskupa ECAV na Slovensku získal v zboroch ECAV
v oboch jej dištriktoch brat farár Ivan Eľko: 8322 hlasov, čo je 50,30 % a brat farár Marián
Kaňuch 6795, čo je 41, 07 %. Neplatných hlasov bolo 1428, teda 8,63 %. Za generálneho
biskupa ECAV na Slovensku bol zvolený Ivan Eľko. Srdečne mu blahoželáme.

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

TAIZE - Dni dôvery v Pezinku (Official). Na toto stretnutie nás srdečne pozýva v
piatok 23. november 2018, o 15,00h v Pezinoku Evka Guldanová.




Ofera minulú nedeľu bola 232,91 €.

Zosnulí:
CZ Legionárska: † Ing. h. c. Elena Kiačeková, 90 r. † Viera Kováčiková, 72 r.
† Ing. Robert Kubica, CSc., 91 r. † Viera Amália Račková, 78 r.
CZ Konventná: † Anna Koričánska, 97 r.
† doc. Ján Petrenka, CSc., 88 r.
† MUDr. Janka Forgáč, 65 r.

