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Na odovzdanosti si Pán buduje svoju cirkev
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. 377
Sláva, pozdrav, kolekta, Epištola Zj 3, 7-13
Pieseň č. 260 (požehnanie detí)
Evanjelium Mt 16, 13-20,
Krst, Viera všeobecná kresťanská
Pieseň č. 512
Kázeň Mt 14, 22-32
Modlitba, oznamy
Pieseň č. 315 – 1. v.
Antifóna č. 63
Kňaz: Posväť nás, Pane, aby sme všetci jedno boli.
Zbor: Aby svet uveril, že Ťa Otec poslal.
Kolekta, Áronovské požehnanie
Pieseň č. 315

M
Miillooddaarryy
*
Bohuznámy brat s rodinou ďakuje za požehnanie a lásku Božiu aj v rodine, ktorá
mu je z veľkej milosti dávaná. Venuje 50 €.
*
13.10. uplynulo už 15 rokov čo Pán povolal do večnosti milovaného syna Jána
Randusa. S láskou na neho spomína jeho mama a prosí o Božie milostivé vedenie pre
celú rodinu. Venuje 50 €.

KKáázzňňoovvýý tteexxtt M
Mtt 1144,, 2222--3322
22 Potom rozkázal učeníkom vstúpiť na loď a preplaviť sa pred Ním na druhú stranu,
kým nerozpustí zástupy. 23 Keď rozpustil zástupy, vystúpil sám na vrch modliť sa.
Keď sa zvečerilo, bol tam sám. 24 Loď bola už mnoho honov od brehu a zmietali ňou
vlny, pretože vietor fúkal proti nim. 25 O štvrtej nočnej stráži prišiel k nim (Ježiš),
chodiac po mori. 26 Keď Ho učeníci videli chodiť po mori, predesili sa a zvolali: To je
prízrak! A od strachu kričali. 27 Ježiš však hneď prehovoril k nim: Vzmužte sa, ja som,
nebojte sa! 28 Peter mu povedal: Pane, ak si to Ty, rozkáž mi prísť k Tebe po vode.
29 Odpovedal mu: Poď! I vystúpil Peter z lode, chodil po vode a šiel k Ježišovi. 30 Ale
vidiac, že je vietor, preľakol sa, začal sa topiť a vykríkol: Pane, zachráň ma! 31 Ježiš
vystrel hneď ruku, zachytil ho a povedal mu: Ó, maloverný, prečo si pochyboval?
32 Len čo vstúpili na loď, vietor utíchol. 33A tí, čo boli na lodi, padli Mu k nohám a
hovorili: Vpravde, Syn Boží si!

ZZoossnnuullíí
† Emília Marciňová, 76 r.

PPrrooggrraam
m ttýýžžddňňaa
13.10.2013 Nedeľa
10,30 Služby Božie
10,30 Detská besiedka
15.10.2013 Utorok
10,00 Služby Božie DD Stupava
18,30 Spevokol

16.10.2013 Streda
15,30 Služby Božie DD Pri Kríži
18,00 Biblická hodina
17.10.2013 Štvrtok
9,00 Služby Božie kaplnka EDS
18,30 Od-mlad

18.10.2013 Piatok
14,30 Vyuč. konfirmand. 2.roč.
15,15 Dorast
17,30 Modlitby
20.10.2013 Nedeľa
10,30 Služby Božie
10,30 Detská besiedka

O
Ozznnaam
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*
Stretnutia dorastu budú každý piatok o 15,15h. Srdečne pozývame bývalých
konfirmandov aj všetkých mladých, ktorí majú záujem.
*
Na budúci týždeň budeme mať modlitby 24/1. Začnú v piatok 18.10. o 18,00h a skončia
v sobotu 19.10. o 18,00h. Sú to nepretržité modlitby celú noc aj deň. Zoznam mien, kde sa
môžete zapísať je na stole pri východe z kostola.
*
V pondelok, 14. 10. o 20,00h pre našich študentov ubytovaných v EDS budú
mládežnícke služby Božie, v kaplnke - Partizánska 2. Srdečne ste všetci pozvaní.
*
Naše deti pozývame na Klub 6+ v sobotu 19.10. od 9,30h.
*
Pozývame Vás na stretnutie dôchodcov CZ Legionárska a Dúbravka, ktoré sa uskutoční v
Zborovom dome v Dúbravke dňa 27.10.2013 (nedeľa) o 14,00h. Prosíme milé a ochotné sestry,
aby prispeli k občerstveniu koláčikmi alebo chlebíčkami a pomohli pri obsluhe našich hostí
z domovov dôchodcov.
*
Spolok Martina Rázusa pozýva na programy podujatia Stretnutia s MR (Martin Rázus, Milan
Rúfus) do Zichyho paláca 22. 10. 2013 o 19.00 (Modlitbičky v jazzovej úprave) a 23. 10. 2013 o 19.00
(verše M. Rázusa a M. Rúfusa, klavírne skladby).
24. 10. 2013 o 19.00 pozývame do Evanjelického kostola na Legionárskej ulici na program Daj,
Bože, pokoja (verše a piesne z textami M. Rázusa). Vo štvrtok 24. 10. 2013 o 15.00 bude odhalený
pomník Martina Rázusa na Rázusovom nábreží. (www.razus.sk)

*

Ofera minulú nedeľu bola 271,51 €. Srdečne ďakujeme.

