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..ako sa deje Boh...
(káže: Evka Oslíková, ev. farárka 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!

➢ 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. 357
➢ Sláva, pozdrav, kolekta
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Epištola - Jk 5, 13 - 20
Pieseň č. 208 - požehnanie detí
Evanjelium – Ján 9, 24 - 41
Viera všeobecná kresťanská
Pieseň č. 458
Kázeň - 1 Kráľov 17, 2-16
Modlitba, oznamy
Pieseň č. 633 – 1. a 2.v.
Antifóna č. 51
Kňaz: Tvoje slovo je sviecou mojim nohám, Hospodine.
Zbor: A svetlom našim chodníkom. Sláva Bohu.
➢ Kolekta, Áronovské požehnanie
➢ Pieseň č. 633

Kázňový text: 1 Kráľov 17, 2-16
2Nato mu zaznelo slovo Hospodinovo: 3Odíď odtiaľto, obráť sa na východ a ukry sa pri
potoku Kerít, ktorý je na východ od Jordánu. 4Z potoka budeš piť; krkavcom som
prikázal, aby ťa tam živili. 5Odišiel teda a urobil podľa slova Hospodinovho. Odišiel a
usadil sa pri potoku Kerít, ktorý je na východ od Jordánu. 6Krkavce mu prinášali chlieb a
mäso ráno i večer, a z potoka pil. 7Po nejakom čase však potok vyschol, lebo v krajine
nebolo dažďa. 8Vtedy mu zaznelo slovo Hospodinovo: 9Vstaň, choď do Sarepty, ktorá
patrí k Sidónu, a bývaj tam. Prikázal som tam vdove, aby ťa živila. 10Vstal teda a odišiel
do Sarepty. Keď prišiel k bráne mesta, bola tam práve vdova, ktorá zbierala drevo.
Zavolal na ňu: Prines mi, prosím, trochu vody v nádobe, nech sa napijem. 11Keď mu šla
priniesť, zavolal za ňou: Prines mi so sebou aj krajec chleba. 12Ona však povedala:
Akože žije Hospodin, tvoj Boh, nemám nič upečené. Mám iba za hrsť múky v hrnci a
trochu oleja v krčahu. Práve zbieram zopár kúskov dreva, idem to pripraviť sebe a
svojmu synovi. Keď to zjeme, zomrieme. 13Nato jej Eliáš povedal: Neboj sa, choď, urob
ako hovoríš, ale urob z toho najprv malý posúch a prines mi ho. Sebe a svojmu synovi
urobíš potom. 14Lebo takto hovorí Hospodin, Boh Izraela: Z hrnca sa neminie múka, ani
z krčaha nebude chýbať olej až do dňa, keď Hospodin zošle na zem dážď. 15Odišla teda,
urobila podľa Eliášovho slova, jedla ona i on, i jej domácnosť po tie dni. 16Múka z hrnca
sa nemíňala, ani olej z krčaha nechýbal podľa slova Hospodinovho, ktoré povedal
prostredníctvom Eliáša.

Milodary:
*
Minulú sobotu uzavreli manželstvo v našom kostole Michaela Mičudíková
a Rastislav Cákoci. Prosia o Božie požehnanie a na náš CZ venujú 30 €.

Oznamy:
➢
V utorok biblická hodina nebude.
➢
Nácvik spevokolu bude v utorok 9.10.2018 o 19,00h.
➢
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 stretnutie, ktoré sa uskutoční
7. októbra 2018 o 15.00 v zborovom dome v Prievoze.
➢
Od 30.9.2018 do 21.10.2018 prebieha zbierka potrebných vecí pre núdznych, ktoré
chýbajú v sklade na Ambroseho ulici. Spravuje ho platforma Kresťania v meste. Každú
nedeľu môžete prispieť vecami: mydlá, šampóny, zubné pasty, pracie prášky a sviečky.
Ďakujeme.
➢
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

➢

Ofera minulú nedeľu bola 323,33 €.

