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OTVORENOSŤ
PROGRAM
 Úvodné oslovenie
 Predspev: Ó Ježiši, Tvoje vtelenie daj, nech nám hriešnym slúži na spasenie.
Prihovor sa k Otcu za nás, Ducha pravdy zošli na nás, aby sme aj v tejto chvíli verne
Teba ctili, tak žili z Tvojej milosti, napokon prišli pred tvár Tvojej velebnosti. Haleluja,
sláva Bohu.

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. 366
 Sláva, pozdrav, kolekta, Epištola R 15, 7-13
 Pieseň č. 20
 Evanjelium Lk 21, 25-33
 Viera všeobecná kresťanská
 Pieseň č. 16
 Kázeň - Sudcov 7, 1-8
 Modlitba, oznamy
 Pieseň č. 496 – 1.v.
 Antifóna č. 5
Kňaz: Otvorte sa brány večnosti.
Zbor: Aby prišiel k nám Kráľ slávy.
 Kolekta, Áronovské požehnanie
 Pieseň č. 496

Kázňový text: Sudcov 7, 1-8
1 Jerubbaal, to jest Gideon, včasráno vstal so všetkým ľudom, ktorý mal pri sebe, a
utáboril sa pri prameni Charód. Tábor Midjáncov bol severne od neho, v údolí pri
pahorku Móre. 2 Vtedy Hospodin riekol Gideonovi: Primnoho ľudu je pri tebe, než aby
som im vydal Midjáncov do rúk; Izrael by sa mohol vyvyšovať nado mňa a povedať:
Moja moc ma zachránila. 3 Daj teda verejne vyhlásiť ľudu: Kto sa bojí a chveje, nech sa
vráti! Gideon ich rýchlo preskúšal, a vtedy sa z nich vrátilo dvadsaťdvatisíc mužov a
desaťtisíc ich zostalo. 4 Ale Hospodin povedal Gideonovi: Ešte vždy je mnoho ľudí;
zaveď ich dolu k vode, tam ti ich preskúšam. O kom ti poviem: Tento nech ide s tebou,
ten nech ide s tebou, ale každý, o kom ti poviem: Tento nech nejde s tebou, ten nech
nejde. 5 Zaviedol ľud dolu k vode. Hospodin povedal Gideonovi: Každý, kto jazykom
chlípe vodu ako pes, toho postav osobitne; takisto každého, kto si kľakne na kolená, a
tak bude piť. 6 Tých, čo zdvihli ruku k ústam, a tak chlípali, bolo tristo mužov, ostatný
ľud si kľakol na kolená, a tak pil vodu. 7 Hospodin riekol Gideonovi: S tristo mužmi,
ktorí chlípali, vás zachránim, a vydám ti Midjáncov do rúk; všetci ostatní nech idú
domov. 8 Ľud si vzal potravu a svoje trúby. Potom prepustil všetkých Izraelcov,
každého do jeho stanu, len tých tristo mužov si ponechal pri sebe. Tábor Midjáncov
bol pod ním v údolí.

Milodary:

Pri 10. výročí úmrtia Jána Chovanca si na neho s láskou spomína manželka so
synom. Tiež spomínajú na svojich rodičov a starých rodičov, ktorí ich predišli do
večnosti. Venujú na CZ 30 €.

Bohuznáma sestra spomína na svojich zosnulých rodičov, s prosbou o ochranu
a Božie požehnanie pre celú svoju rodinu tu aj v zahraničí venuje na náš CZ 50 €.

Oznamy:

V utorok o 18.30h bude nácvik spevokolu.

Budúca nedeľa je 3. adventná. Služby Božie budú s programom našich detí
z besiedky a náboženskej výchovy.

Na budúcu nedeľu po službách Božích bude prislúžená Večera Pánova.

Pozývame konfirmandov 1. ročníka na konfirmačnú prípravu, v piatok
14.12.2018 o 14,30h do zborovej siene.

Stretnutie konfirmandov 2. ročníka prebieha v utorok 27.11.2018 o 15,00h.

Stretnutie mládeže je každý piatok o 15,15h. Srdečne pozývame.

CZ Legionárska pozýva na Večer hudby a duchovného slova, ktorý sa
uskutoční v nedeľu 9. 12. 2018 o 17.00 v Novom kostole na Legionárskej ul. Zaznejú
skladby od J. S. Bacha, F. Chopina, A. Dvořáka a mnohých ďalších. Vstup voľný.

Ofera minulú nedeľu bola 351,59 €.

