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Keď naše zámery stroskotajú a Božie sa naplnia
Predspev:
Kňaz: Tvoj ľud pred Tebou sa schádza, Bože náš.
Zbor: Tvoj ľud pred Tebou sa schádza, Bože náš.
K Tebe ideme, lebo Ty si dobrotivý,
k Tebe ideme, Ty veľký Bože náš.
Kňaz: Tvoj Duch príď ku nám, Ty slávny Bože náš.
Zbor: Tvoj Duch príď ku nám, Ty slávny Bože náš.
K Tebe ideme, lebo Ty si dobrotivý,
k Tebe ideme, Ty veľký Bože náš.
Kňaz: Svojou láskou spájaj tvoj ľud Bože náš.
Zbor: Svojou láskou spájaj tvoj ľud Bože náš.
K Tebe ideme, lebo Ty si dobrotivý,
k Tebe ideme, Ty veľký Bože náš.
Pieseň č. 607
Sláva, pozdrav, kolekta, Evanjelium Mk 4, 35-41
Pieseň č. 203
Kázeň Sk 27, 9-12
Pieseň č. 604
Večera Pánova
Áronovské požehnanie
Pieseň č. 642

M
Miillooddaarryy
* Bohuznámi súrodenci – Blanka a Ján prosia nášho milostivého Pána o úspešné
vedenie rúk lekárov pri operácii svojho brata a prosia Ho o skoré uzdravenie. Na
potreby CZ venujú 40 €.
* Bohuznáma sestra si s láskou spomína na svojho zosnulého brata, ktorý by sa
dnes (1.9.) dožil 80. narodenín a na svojich rodičov. Naďalej sa porúča do Božej
ochrany. Na potreby CZ venuje 50 €.

KKáázzňňoovvýý tteexxtt:: Sk 27, 9-12
9 Uplynulo zase hodne času a aj plavba bola nebezpečná, lebo bolo už po
pôste Dňa zmierenia, preto povedal Pavel: 10 Mužovia, predvídam, že
plavba bude náročná a spojená s veľkou stratou nielen pre náklad a pre
loď, ale aj pre naše životy. 11 Ale stotník väčšmi dôveroval kormidelníkovi
a majiteľovi lode ako slovám Pavlovým. 12 A keďže ani prístav nebol
vhodný na prezimovanie, väčšina sa rozhodla pustiť odtiaľ, či by sa im azda
nepodarilo dôjsť do Feniky, krétskeho prístavu, obráteného na juho a
severozápad, a tam prezimovať.

O
Ozznnaam
myy
*
Tento týždeň začíname s nácvikmi nášho spevokolu. V utorok o 18,30h sa
stretnú naše sestry a v stredu o 18,30h naši bratia. V utorok 10.9.2013 o 18,30h sa
stretneme spolu. Pozývame medzi nás aj nových členov, ktorí majú záujem o túto
službu.
*
Biblické hodiny začneme v stredu 11.9.2013 o 18,00h.
*
Tento týždeň sme dokončili maliarske práce v besiedkárskej miestnosti, kde
sme vymaľovali a skrášlili jej interiér. Srdečne ďakujeme všetkým tým, ktorí sa
podieľali na jej práci.
*
Pozývame Vás na 3-dňový klub Detskej misie, ktorý sa bude konať v športovooddychovom areáli na Pekníkovej ulici od utorka 3.9. do štvrtka 5.9. vždy od 14:30 do
16:00 hod. Viac informácii na: www.detskamisia.sk alebo e-mailom na:
detskamisia@detskamisia.sk.
*
Každú nedeľu pred službami Božími alebo v týždni počas úradných hodín je
možnosť zaplatiť si cirkevný príspevok za rok 2013.
*
Prosíme rodičov a starých rodičov, aby prihlásili svoje deti, narodené v roku
2001 a staršie na vyučovanie konfirmácie do prvého ročníka.
*
Po službách Božích bude možné svojim podpisom prispieť k petícii za ochranu
mravnosti detí a mládeže vo verejnom priestore, ktorej hlavnými iniciátormi sú:
Branislav Škripek, poslanec NR SR, Erika Jurinová, podpredsedníčka Národnej Rady
Slovenska a Richard Vašečka, poslanec NR SR. Plné znenie petície je možné si prečítať
na zborovej nástenke pred vstupom do chrámu Božieho. Viac info u sestry Magdalény
Peniaštekovej.
*

Ofera minulú nedeľu bola 117,29 €. Srdečne ďakujeme.

