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Poďakovanie za úrody
➢

Predspev: Vojdite, plesajme
➢ Pieseň: Zmiluj sa, Bože
1. Zmiluj sa, Bože, zmiluj nad nami, vo svojej láske zostávaj s nami.
2. Zmiluj sa, zmiluj, Ježišu, Pane, nech Tvoja vôľa pri nás sa stane.
3. Zmiluj sa, zmiluj, ó, Duchu Svätý, do srdca nášho nádej nech svieti.
4. Dúfame v Teba, Boh Trojjediný, zmiluj sa, zmiluj, zhlaď naše viny.
➢ Sláva, pozdrav, kolekta
➢ Žalm 145
➢ Pieseň: Nádherný Spasiteľ- požehnanie detí
1. Krásne sú lúky, krásne sú stráne zaliate nádherou jasných dní;
Pán Ježiš krajší je nad hviezdy nebeské, túžbou po láske hruď plní.
2. Nádherný Pán môj, Kráľ všetkých kráľov, Syn Boží nám daný,
vzácny Pán; o Tebe snívam, po Tebe túžim, o Tebe spievam chvály žalm.
3. Krásne sú hory, krásne sú moria, keď slnko v podvečer zapadá;
Pán Ježiš krajší je, strápenej duši znie pieseň, čo srdce rozjasá.
4. Nádherný Pán môj, Kráľ všetkých kráľov, Syn Boží nám daný, vzácny
Pán; chvála a vďaka, úcta a sláva na večné veky nech Ti znie.
➢ Evanjelium – J 15, 1-7
➢ Viera všeobecná kresťanská
➢ Pieseň č. 363
➢ Kázeň - G 6, 7
➢ Modlitba, oznamy
➢ Piesne spevokolu
➢ Antifóna č. 76
Kňaz: Na Teba sa, Pane, upínajú oči všetkých.
Zbor: A Ty im načas dávaš pokrm.
➢ Kolekta, Áronovské požehnanie
➢ Milosť Kristova

Kázňový text: G 6, 7

7 Nemýľte sa! Boh sa nedá vysmievať!
Čo človek rozsieva, to bude aj žať!

Milodary:
*
Bohu známy brat pri platení cirkevného príspevku venuje z vďačnosti na
náš CZ 50 €.

Oznamy:
➢ Ďakujeme všetkým, ktorí vyzdobili náš kostola pri poďakovaní za úrody.
➢ Vo štvrtok 27.9.2018 prebehlo za prítomnosti sestry seniorky - odovzdanie
úradu nášho brata farára. Administrátorom sa stal Martin Šefranko, ktorý sa
bude starať o náš cirkevný zbor, pokiaľ nepríde nový brat farár.
➢ V utorok 2.10.2018 bude o 18,00h biblická hodina. Po nej o 19,00h bude
nácvik spevokolu.
➢ 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.
➢ 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. Môžete prispieť vecami: mydlá,
šampóny, zubné pasty, pracie prášky a sviečky.
➢ Služby Božie v kaplnke na Úrade vlády SR v Bratislave budú v stredu 3.10.
2018 o 16.00 hod., bude ich mať ev. a. v. farárka Mgr. Oľga Klátiková.
➢ Ofera minulú nedeľu bola 387,85 €.

