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ROZLIČNOSŤ A JEDNOTA
(káže Ján Oslík, ev. farár z Modry)

➢

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!
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Pieseň č. 361
Sláva, pozdrav, kolekta
Evanjelium – Lk 9, 57-62 - požehnanie detí
Viera všeobecná kresťanská
Pieseň č. 494
Kázeň - 1 M 13, 1-9
Modlitba, oznamy
Pieseň: Hospodin, Ty si Pastier môj
Večera Pánova
➢ Áronovské požehnanie
➢ Milosť Kristova

Kázňový text: 1M 13, 1-9
1Tak odišiel Abrám so svojou ženou a so všetkým, čo mal, a s ním aj Lót, z
Egypta hore do Negebu. 2Abrám bol veľmi bohatý, mal stáda, striebro a
zlato. 3Potom putoval po úsekoch z Negebu až do Bételu, k miestu, kde mal
sprvoti svoj stan, medzi Bételom a Ajom, 4k miestu oltára, ktorý tam
postavil na počiatku; Abrám tam vzýval meno Hospodinovo. 5Aj Lót, ktorý
putoval s Abrámom, mal ovce, dobytok i stany; 6ale územie im nestačilo, aby
mohli bývať spolu, lebo ich imanie bolo veľké, takže nemohli spolu bývať. 7I
vznikol spor medzi pastiermi Abrámových a Lótových stád. V tom čase bývali
v krajine aj Kanaánci a Perizejci. 8Vtedy povedal Abrám Lótovi: Nech nieto
sváru medzi mnou a tebou ani medzi tvojimi a mojimi pastiermi, veď sme
príbuzní. 9Či nemáš pred sebou celú krajinu? Oddeľ sa teda odo mňa! Ak
pôjdeš naľavo, ja sa budem držať napravo; ak ty pôjdeš napravo, ja sa budem
držať naľavo.

MILODARY:
*
Naša verná spolusestra sa v týchto dňoch dožila krásnych 85 rokov.
Ďakuje Pánu Bohu za zdravie, ochranu a za všetko, čím ju po celý život
sprevádzal. Prosí aj naďalej o Jeho požehnanie pre celú svoju rodinu a venuje
na náš CZ 100 €.
*
V utorok, 23.10.2018 sme sa v Stupave rozlúčili s Idou Petrušovou. Rodina
venuje na náš CZ 50 €.

OZNAMY:
➢ V stredu 31.10.2018 o 18,00h budú Reformačné služby Božie v našom
kostole. Po nich o 19,00h bude nácvik spevokolu.
➢ Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli do zbierky hygienických potrieb pre
núdznych. Všetky vyzbierane veci odovzdali manželia Hradskí, za ich ochotnú
pomoc ďakujeme.
➢ Predsedníctvo BAS zvoláva volebný konvent na voľbu zborového farára
Mgr. Libora Bednára, PhD. dňa 11. novembra v kostole v Dúbravke počas
hlavných služieb Božích.
➢ TAIZE - Dni dôvery v Pezinku (Official). Na toto stretnutie nás srdečne
pozýva v piatok 23. november 2018, o 15,00h v Pezinku Evka Guldanová.
➢ Ofera minulú nedeľu bola 556,35 €.

ZZoossnuullíí::
CZ Dúbravka:
† Ida Petrušová, 80 r.
CZ Legionárska: † Anna Zajacová, 84 r.
CZ Konventná: † MVDr. Viera Pašková, 77 r.

