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Príbeh jablka


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!

 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
 Epištola – 1 Kor 13, 8-13
 Pieseň č. 521 - požehnanie detí
 Evanjelium – Mt 25, 31-40
 Viera všeobecná kresťanská
 Pieseň č. 634
 Kázeň - 1 Kor 1, 27-29
 Modlitba, oznamy
 Pieseň č. 628 – 1.v.
 Antifóna č. 79
Kňaz: Ak budeš počítať neprávosti, Hospodine Pane, kto obstojí?
Zbor: U Teba je však odpustenie, haleluja!
 Kolekta, Áronovské požehnanie
 Pieseň č. 628
Kázňový text: 1 Kor 1, 27-29

27 čo je svetu bláznivé, vyvolil si Boh, aby múdrych zahanbil; čo je
svetu slabé, vyvolil si Boh, aby mocných zahanbil; 28 čo je svetu
neurodzené a opovrhnuté, vyvolil si Boh, a čoho niet, (vyvolil si),
aby zničil to, čo je, 29 aby sa nikto nechválil pred Bohom.

Milodary:
*
Bohu známa setra pri príležitosti svojich narodenín ďakuje Pánu Bohu za
Jeho doterajšie vedenie a milosť. S veľkou vďakou a láskou spomína v tieto dni
aj na svojich drahých rodičov a drahého manžela, ktorí ju predišli do večnosti.
Prosí o milostivé Božie vedenie aj do ďalších dní života. Na cirkevný zbor
venuje 50 €.
*
So smútkom v srdci spomína naša spolusestra MUDr. Emília Thurzová na
roky, ktoré uplynuli od straty jej najbližších – 14 rokov od úmrtia milovaného
manžela, 40 rokov od úmrtia drahej matky, 22 rokov drahého otca, troch
súrodencov v posledných 10 rokoch. Z hĺbky srdca ďakuje Pánu Bohu za 31
rokov činorodého života, ktoré jej Pán Boh daroval po prekonaní zákernej
choroby. Úprimne prosí o ďalšiu Božiu ochranu, zdravie a útechu pre seba aj
svojich blízkych. Venuje na cirkevný zbor 100 €.

Oznamy:

V utorok 11.9.2018 bude o 18,00h biblická hodina. Po nej o 19,00h bude nácvik
spevokolu.

Poďakovanie za úrody plánujeme v našom cirkevnom zbore v nedeľu 30.9.

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.

Zasadnutie nášho presbyterstva bude v stredu 12.9.2018 o 18,30h.

Druhé kolo volieb generálneho biskupa, do ktorého postúpili br. Ivan Eľko a
br. Marián Kaňuch, bude v našom cirkevnom zbore 23. 9. 2018.

V nedeľu 16.9.2018 budú v Poprade služby Božie zmierenia. Budú jedinečné
tým, že prvýkrát v histórii evanjelickej cirkvi zaznie ospravedlnenie
prenasledovaným a postihnutým totalitnými režimami, fašizmom a komunizmom.
Zároveň zaznie prosba o odpustenie toho, kde sme ako cirkev zlyhali v tomto
období a aj prosba o zmierenie. Je to príležitosť, ktorá presahuje rámec Východného
dištriktu a týka sa celej cirkvi, preto pozývame všetkých vás. Služby Božie budú
vysielané v priamom prenose RTVS, vystúpi na nich 250 členný ekumenický spevokol
doprevádzaný Slovenským komorným orchestrom pod vedením Ewalda Danela.

Ofera minulú nedeľu bola 502,96€.

