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Božia stavba
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. 355
Sláva, pozdrav, kolekta,
Epištola 1Pt 2, 3-10
Pieseň č. 229 (počas 2.v. požehnanie detí)
Evanjelium J 14, 8-14
Viera všeobecná kresťanská
Pieseň č. 286
Kázeň Mt 7, 24-27
Modlitba, oznamy
Pieseň č. 644 1. a 2.v.
Antifóna č. 89

2244 KKaažžddýý,, kkttoo ppooččúúvvaa ttiieettoo m
moojjee
sslloovváá aa ppllnníí iicchh,, ppooddoobbnnýý bbuuddee
m
múúddrreem
muu m
muužžoovvii,, kkttoorrýý ssii
ppoossttaavviill ddoom
m nnaa sskkaallee..
2255 AA pprriiššiieell pprríívvaall,, pprriivvaalliillii ssaa
rriieekkyy,, ssttrrhhllii ssaa vveettrryy,, oobboorriillii ssaa
nnaa tteenn ddoom
m,, aallee nneeppaaddooll,, lleebboo
bbooll nnaa sskkaallee zzaalloožžeennýý..
2266 AA kkaažžddýý,, kkttoo ppooččúúvvaa ttiieettoo
m
moojjee sslloovváá,, aa nneeppllnníí iicchh,,
ppooddoobbnnýý bbuuddee m
muužžoovvii--bblláázznnoovvii,,
kkttoorrýý ssii ppoossttaavviill ddoom
m nnaa ppiieesskkuu..
Kňaz: Ó Hospodine, po nebesia siaha Tvoja milosť. 2277 AA pprriiššiieell pprríívvaall,, pprriivvaalliillii ssaa
Zbor: Až po oblaky Tvoja vernosť.
rriieekkyy,, ssttrrhhllii ssaa vveettrryy,, nnaarraazziillii nnaa
tteenn ddoom
m ii ppaaddooll aa jjeehhoo ppáádd bbooll
Kolekta, Áronovské požehnanie
vveeľľkkýý..
Pieseň č. 644

M
Miillooddaarryy
*
Bohuznámy brat ďakuje za Božie žehnanie a prosí o Jeho vedenie a ochranu pre
seba aj svoju rodinu. Venuje 50 € na náš spevokol.

PPrrooggrraam
m ttýýžžddňňaa
Nedeľa (14.10.)
10.30h Služby Božie
16.00h Manželské večery
Pondelok (15.10.)
15.30h Vyučovanie
konfirmácie - 2. roč.

Utorok (16.10.)
18.30h Nácvik spevokolu
Štvrtok (18.10.)
17.30h Biblická hodina
18.30h Mládež

Piatok (19.10.)
14.30 Vyučovanie
konfirmácie – 1. roč.
17.30h Modlitby
Nedeľa (21.10.)
10.30h Služby Božie
16.00h Manželské večery

SSlluužžbbyy BBoožžiiee vv ddccéérroocciirrkkvváácchh
21. október
Nový kostol
Veľký kostol
UPC

8.30h - Grešo
9.30h - Hlačoková
9.30h - Šefranko

10.00h - Mišina
18.00h - Mozola
Malý kostol 18.00h - Polcková

O
Ozznnaam
myy
*

V stredu 17.10.2012 o 18.00h bude zasadnutie nášho presbyterstva. Prosíme o účasť.

*
Na budúcu nedeľu chceme mať služby Božie venovane našim deťom, preto aj program
bude im prispôsobený. Pozvite svoje deti a vnúčatá na tieto služby Božie. Z toho dôvodu bude
Večera Pánova až ďalšiu nedeľu 28.10.2012.
*
V utorok 16. októbra sa o 20.00 hod. uskutočnia v kaplnke EDS na Partizánskej 2 služby
Božie s Večerou Pánovou, určené najmä pre vysokoškolských študentov. Zvesťou Božieho
slova poslúži brat farár Šefranko. Srdečne pozývame.
*
Konferenčný deň pracovníkov pre deti a dorast organizuje Detská misia v spolupráci
s cirkevnými zbormi. Konferencia sa bude konať 20. októbra od 9.30 do 16.00 hod. v zborovej
sieni na Legionárskej 6.
Z programu:  Šanca na zmenu života detí (S. Edelmann, riaditeľ Detskej misie pre strednú
Európu)  Rôzne formy klubovej činnosti (svedectvá, prezentácie)  Prínos klubovej činnosti
pre zbory  Nezanedbávajme moc Svätého Ducha v službe deťom.
Semináre:  Výmena skúseností z klubovej činnosti  Potrebujeme povzbudenie a vzdelávanie?
 Význam klubov pre predškolákov  Ako si udržať disciplínu?  Predstavenie a predaj literatúry
a materiálov, nové piesne, rady a pomôcky, ako začať prácu. Tešíme sa na vzájomné
povzbudenie, inšpirácie a nové odhodlanie slúžiť všetkým kategóriám detí a dorastencov. Viac
informácií: www.detskamisia.sk. Prihlásiť sa môžete do 12. 10. 2012 na mailovej adrese
frano@detskamisia.sk.
*
Tradičný Vianočný spev pre život pre Nadáciu Výskum rakoviny s Veľkým zborom
donských kozákov bude v 3. adventnú nedeľu 16. 12. 2012 o 16.00 hod. vo Veľkom kostole.
Vstupenky za najlepšie ceny v kníhkupectvách Reformata a Jonatán. (www.juras.sk).

Úradné hodiny na farskom úrade:
Pondelok:
Utorok:
Streda:
Štvrtok:
Piatok:

11.00 – 16.30
11.00 – 18.30
Nestránkový deň
14.00 – 18.30
10.00 – 15.30

