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Potenciál viery


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. 355
 Sláva, pozdrav, kolekta








Evanjelium – Matúš 17, 14-20
Viera všeobecná kresťanská
Pieseň č. 445 - požehnanie detí
Kázeň - Mt 13, 31-33
Modlitba, oznamy
Pieseň č. 636
Antifóna č. 60
Kňaz: Slúžte Hospodinu v bázni a veseľte sa v Ňom.
Zbor: Blahoslavení, čo sa k Nemu utiekajú.
 Kolekta, Áronovské požehnanie
 Milosť Kristova

Kázňový text: Mt 13, 31-33

31 Predložil im iné podobenstvo: Podobné je kráľovstvo nebeské
horčičnému zrnu, ktoré vzal človek a zasial na svojom poli; 32 je
síce najmenšie medzi všetkými semenami, ale keď vyrastie, je
väčšie ako zeliny, býva z neho strom, takže nebeskí vtáci prilietajú
a hniezdia na jeho ratolestiach. 33 Povedal im ešte iné
podobenstvo: Podobné je kráľovstvo nebeské kvasu, ktorý vzala
žena a zarobila do troch štvrtiek múky, takže všetko nakyslo.

Milodary:
*
Bohu známa sestra pri platení cirkevného príspevku venuje na náš CZ 50 €
a prosí o Božie vedenie a požehnanie.

Oznamy:

Po skončení služieb Božích budeme mať volebný konvent, voliť budeme
generálneho biskupa.

V utorok 25.9.2018 bude o 18,00h biblická hodina. Po nej o 19,00h bude nácvik
spevokolu.

V utorok 25.9.2018 o 10,30h budú služby Božie v Dome dôchodcov v Stupave.

Poďakovanie za úrody plánujeme v našom cirkevnom zbore v nedeľu
30.9.2018. Prosíme ochotné sestry a bratov, aby prišli pomôcť vyzdobiť náš kostol
v sobotu 29.9.2018 o 16,30h – vtedy môžete priniesť aj úrodu z vašej záhradky na
výzdobu.

Pozývame vás na spoločné MODLITBY 12/1. Začnú 6.10.2018 o 7,00h a budú
trvať celý deň do 19,00h. Pri východe z kostola sa môžete zapísať do zoznamu.

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

Prosíme ochotné sestry a bratov, ktorí by chceli pomôcť s vyučovaním
náboženstva na našich školách v šk. roku 2018/2019, aby sa prihlásili v kancelárii
farského úradu.

Spoločenstvo evanjelických žien Vás pozýva na stretnutie, ktoré sa uskutoční
7. októbra 2018 o 15.00 v zborovom dome v Prievoze.

Od 30.9.2018 do 21.10.2018 by sme sa chceli zapojiť do zbierky potrebných vecí
pre núdznych, ktoré chýbajú v sklade na Ambroseho ulici. Spravuje ho platforma
Kresťania v meste. Od budúcej nedele môžete prispieť vecami: mydlá, šampóny,
zubné pasty, pracie prášky a sviečky.

Ofera minulú nedeľu bola 175,23 €.

