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Boží dotyk a tí najmenší

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. 392
Sláva, pozdrav, kolekta
Epištola - Sk 5, 12-16
Pieseň č. 494 (požehnanie detí)
Evanjelium – Lk 7, 11-17
Viera všeobecná kresťanská
Pieseň č. 512
Kázeň – 1Kr 17, 8-16
Modlitba, oznamy
Pieseň č. 636 – 1. a 2.v.
Antifóna č. 59
Kňaz: Ježiš Kristus je cesta i pravda i život.
Zbor: Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze Neho.
Kolekta, Áronovské požehnanie
Pieseň č. 636

Kázňový text: 1Kr 17, 8-16
8 Vtedy mu zaznelo slovo Hospodinovo: 9 Vstaň, choď do Sarepty, ktorá patrí k
Sidónu, a bývaj tam. Prikázal som tam vdove, aby ťa živila. 10 Vstal 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.
11 Keď mu šla priniesť, zavolal za ňou: Prines mi so sebou aj krajec chleba. 12
Ona 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. 13 Nato 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. 14 Lebo 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. 15 Odišla teda, urobila podľa
Eliášovho slova, jedla ona i on, i jej domácnosť po tie dni. 16 Múka z hrnca sa
nemíňala, ani olej z krčaha nechýbal podľa slova Hospodinovho, ktoré povedal
prostredníctvom Eliáša.
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* Dňa 6. 10. uplynuli 4 roky odkedy odišiel do večnosti manžel a ocko Peter Marschall. S láskou
na neho spomína manželka Emília spolu s deťmi a celou rodinou. Venujú cez IB 100 €.
* Bohuznámy brat venuje na rekonštrukciu nášho kostola 500 €.
* 11. 10. uplynulo 16 rokov čo nás navždy opustil náš Janík. S láskou na neho spomíname
porúčajúc sa do Božej ochrany venujeme na cirkevný zbor v Dúbravke 70 €.
* Bohuznáma rodina venuje cez IB 50 €.
* Bohuznáma sestra venuje cez IB 20 na náš CZ.
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*
Dnes o 14,00h bude v našom kostole stretnutie dôchodcov a najstaršej generácie
z Domovov, kde pravidelne chodievame. Vystúpi aj náš spevokol. Služby Božie budú s Večerou
Pánovou. Prosíme Vás o pomoc pri prinesení a príprave občerstvenia – chlebíčkov, koláčikov, aby
sa hostia u nás dobre cítili. Viac info u našej sestry kostolníčky Dášky Dvořáčkovej, alebo Elenky
Bacharovej.
*
Budúca nedeľa, 19.10. bude venovaná naším deťom. Na službách Božích bude pre nich
prispôsobený program, príjmu aj požehnanie ako každú nedeľu. Prosíme, priveďte svoje deti,
vnúčatá do nášho spoločenstva.
*
Prosíme rodičov a starých rodičov, aby prihlásili svoje deti, narodené v roku 2002 a staršie
na vyučovanie konfirmácie do prvého ročníka. Stretnutie býva v stredu o 14,30h.
*
Každú nedeľu pred službami Božími alebo v týždni počas úradných hodín je možnosť
zaplatiť si cirkevný príspevok za rok 2014.
*
Cirkevný zbor ECAV v Petržalke srdečne pozýva na zborovú slávnosť pri príležitosti 20.
výročia posvätenia Ev.a.v. kostola Svätej Trojice v Petržalke, ktorá sa uskutoční 25. - 26.10. 2014.
V sobotu 25.10 o 17,00h sa uskutoční slávnostná akadémia a v nedeľu 26.10. o 9,30h budú
slávnostné služby Božie. Kázať bude generálny biskup ECAV Miloš Klátik.
*

Ofera minulú nedeľu bola 312 €.

ZZoossnnuullíí::
CZ Legionárska - † MUDr. Ivan Šutta, 73 r.

CZ Staré mesto - † RNDr. Margita Abrhámová, 78 r.

MODLITBY 24/1 budú 17.10. – 18. 10., v piatok a sobotu od 18,00h
do 18,00h. Zapísať sa môžete do zoznamu pri východe z kostola.

Klub 6+ pre deti bude v sobotu 25.10. o 9,30h. Srdečne pozývame.

OBNOV NÁS 11. Konferencia Rodinného spoločenstva ECAV (11.KRoS)
Hotel**SOREA, Ľubovnianske Kúpele 6. - 9. 11. 2014
Témy: 1. Dá sa dnes nepripodobňovať svetu? (Samuel Linkesch, Ľubomír Badiar)
2. Ako a v čom sa mám premieňať? (Ján Hroboň)
3. V čom potrebujem(e) obnoviť? (Peter Mihoč)
4. Ako dnes rozpoznávať Božiu vôľu? (Slavomír Sabol)
- A množstvo ďalších seminárov.
Ubytovanie je v Ľubovnianskych kúpeľoch pri Starej Ľubovni, Hotel SOREA v
dvojlôžkových izbách. Prihlásiť sa môžete do 15. októbra 2014 vyplnením
a odoslaním prihlasovacieho formulára. Cena na osobu a deň: 20,-€ Konferenčný
poplatok: 5,- €. Cena za celý pobyt pre jednu osobu: 65,- €. Viac info na
http://www.rodinnespolocenstvo.sk/

Pravidelné stretnutia v našom CZ:
Pondelok – 13. 10. 2014
Utorok – 14. 10. 2014

Streda – 15. 10. 2014

14,15h Vyučovanie konfirmandov – 2. ročník
(Vzdelávanie ku kresťanskej dospelosti. Ročník navštevujú mladí
narodení v roku 2002, 2001 a starší)
18,30h Nácvik spevokolu – zborová sieň
(pozývame medzi nás všetkých, ktorí radi spievajú, nácvik spevokolu trvá
hodinu a máte možnosť stráviť čas v spoločenstve milej duchovnej
rodiny)
14,30h Vyučovanie konfirmandov – 1. ročník
(Vzdelávanie ku kresťanskej dospelosti. Ročník navštevujú mladí
narodení v roku 2003, 2002 a starší)
15,30h Služby Božie DD Pri kríži
(Služby Božie pre sestry a bratov, ktorí bývajú v Domove dôchodcov)

Štvrtok – 16. 10. 2014

18,00h Biblická hodina – zborová sieň
Preberáme list Efezským. Téma – Nové spoločenstvo
(štúdium Biblie, pre všetkých, ktorí túžia po hlbšom poznaní Božieho
slova)
9,00h Služby Božie DD - EDS Partizánska
(Služby Božie pre sestry a bratov, ktorí bývajú v Domove dôchodcov)
18,30h Od-mlad – zborová sieň
(stretnutie nielen mladých ľudí, ale rôznej vekovej kategórie, pre
všetkých, ktorí chcú tráviť čas v spoločenstve a v Božej blízkosti, na
chválach, pri Božom slove a na modlitbách)
15,00h Dorast – zborová sieň
(stretnutie mladých od konfirmačného veku až do 20 rokov, pri
spoločných hrách, výklade Božieho slova a pri piesňach doprevádzaných
našou hud. skupinou)

Piatok – 17. 10. 2014

Nedeľa – 19. 10. 2014

18,00h Modlitby – kancelária br. farára
(spoločný čas pri modlitbách za náš cirk. zbor ale aj za všetkých, ktorí
modlitby potrebujú, príďte sa spoločne modliť za svoje rodiny aj všetko
čo máte na srdci do našej skupinky)
10,30h Služby Božie – kostol
(káže domáci brat farár Ján Hroboň)
10,30h Besiedka – detská miestnosť
(svoje deti, vnúčatá môžete priviesť na besiedku, ktorá je počas služieb
Božích v priestoroch nášho kostola. Je rozdelená do dvoch skupín predškolskej a školskej.)

Ú
Úrraaddnnéé hhooddiinnyy ffaarrsskkééhhoo úúrraadduu::
Pondelok:

12,00 hod.

-

15,30 hod.

Utorok:

12,00 hod.

-

18,30 hod.

Streda:

10,00 hod.

-

18,00 hod.

Štvrtok:

Nestránkový deň

Piatok:

10,00 hod.

-

15,30 hod.

mimo úradných hodín je možné dohodnúť si stretnutie telefonicky: 0915 87 22 48

