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Smrť ako oslávenie
Oslovenie
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!
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. 368
Sláva, pozdrav, kolekta, Žalm 90
Pieseň č. 237 (počas 2.v. požehnanie detí)
Evanjelium Mt 16, 21-28, Viera všeobecná kresťanská
Pieseň č. 690
Kázeň Lk 9, 28-36
Modlitba, oznamy
Pieseň č. 628 – 1.v.
Antifóna č. 81
Kňaz: Blahoslavení sú všetci, ktorí v Pánu umierajú.
Zbor: Oni od svojich prác odpočívajú.
Kolekta, Áronovské požehnanie
Pieseň č. 628
2288 AAssii oo oosseem
m ddnníí ppoo ttýýcchhttoo rreeččiiaacchh vvzzaall ssoo sseebboouu PPeettrraa,, JJáánnaa aa JJaakkuubbaa aa vvyyssttúúppiill
nnaa vvrrcchh m
mooddlliiťť ssaa.. 2299 KKeeďď ssaa m
mooddlliill,, pprreem
meenniillaa ssaa M
Muu ttvváárr aa ooddeevv zzaasskkvveell ssaa M
Muu
bbiieelloobboouu.. 3300 AA hhľľaa,, zzhhoovváárraallii ssaa ss N
Níím
m ddvvaajjaa m
muužžoovviiaa:: M
Moojjžžiišš aa EElliiáášš,, 3311 aa zzjjaavveenníí
vv sslláávvee,, hhoovvoorriillii oo JJeehhoo ssm
mrrttii,, kkttoorrúú m
maall ppooddssttúúppiiťť vv JJeerruuzzaalleem
mee..
Lk 9, 28-31

M
Miillooddaarryy
*
Dňa 16.11.2012 uplynie rok, čo náhle a bez rozlúčky zomrel fotograf
Jaroslav Hortenský, rodák z Tisovca. Rodina prosí o tichú spomienku.
Manželka s rodinou venuje 10 €.
______________________________________________________________
*
19. 10. sme sa rozlúčili s bratom Ernestom Weidlerom. Zomrel vo veku 79 rokov.
Rodinu v jej žiali porúčame do Božích rúk. Venujú 40 €.
______________________________________________________________
*

Bohuznámy brat venuje na opravu nášho zborového domu 10 €.

O
Ozznnaam
myy
*

Klub 6+ Téma: SLÚŽ

Ak sa chcete dozvedieť, čo sa skrýva pod druhým písmenkom našej témy, príďte medzi
nás. Pozývame všetky deti na stretnutie v sobotu 10.11.2012 o 9:30. Pripravené sú hry,
biblický príbeh a výtvarné dielne - korálkové stromčeky.
*
V sobotu, 24. 11. 2012 od 8.00h do 20.00h budeme mať modlitby 12/1.
*
V nedeľu, 25. 11. 2012 budú rozhlasové služby Božie vysielane od nás z Dúbravky.
Slovenský rozhlas príde nahrávať tieto Bohoslužby v nedeľu pred tým, 18. 11. 2012.
*
V nedeľu 11. novembra po službách Božích bude v hoteli PLUS (Bulharská 72) o 12.00 hod.
spoločný obed s posedením. Cena: 4,60 € - dospelá osoba, 2,30 € - dieťa.
Prihlásiť sa môžete na číslach 0903/215346, 02/43291289 (Brunckovci) do obsadenia kapacity.

PPrrooggrraam
m ttýýžžddňňaa
Nedeľa (4.11.)
10.30h Služby Božie
Pondelok (5.11.)
15,30 Vyučov. konfirm. 2.roč.
Utorok (6.11.)
10.00h DD Stupava
18.30h Nácvik spevokolu

Štvrtok (8.11.)
17.30h Biblická hodina
18.30h Mládež
Piatok (9.11.)
14,30 Vyučov. konfirm. 1.roč.
17.30h Modlitby

Nedeľa (11.11.)
10.30h Služby Božie
16.00h Manželské večery

SSlluužžbbyy BBoožžiiee vv ddccéérroocciirrkkvváácchh
11. november
Nový kostol
8.30h - Šefranko
Veľký kostol
9.30h - Polcková
UPC
9.30h - Mozola

10.00h - Mozola
17.00h - Grešo
Malý kostol 17.00h - Hlačoková

ZZoossnnuullíí
† JUDr. Ľubomír Dobrovoda, 80 r.

† Alžbeta Michalková, 84 r.

KKoonnttaakkttyy::
* Kancelária dcérocirkev Dúbravka: 02/ 6446 3354 (viac v hlavičke bulletinu)
* Kancelária dcérocirkev Legionárska: 02/ 5557 1195
* Kancelária dcérocirkev Konventná: 02/ 5441 3031

†Ing. arch. Ivan Michalovič, 75 r.

