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PROGRAM

Boží dotyk

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. 374
Sláva, pozdrav, kolekta, Epištola – R 12, 6-17
Pieseň č. 346 - požehnanie detí
Evanjelium – Mk 7, 31-37
Viera všeobecná kresťanská
Pieseň č. 461
Kázeň – Žid 10, 23-25
Modlitba, oznamy
Pieseň č. 484 – 1. v.
Antifóna č. 62
Kňaz: Pane, ku komu pôjdeme? Slová večného života máš.
Zbor: A my sme uverili a poznali, že Ty si Kristus, ten svätý Boží.
Kolekta, Áronovské požehnanie
Pieseň č. 484
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23 Neochvejne sa pridŕžajme nádeje, ktorú vyznávame, lebo ten, čo nám
dal prisľúbenia, je verný. 24 Venujme pozornosť jeden druhému a
povzbudzujme sa k láske a dobrým skutkom. 25 Neopúšťajme naše
zhromaždenie, ako to majú niektorí vo zvyku, ale sa povzbudzujme, a to
tým väčšmi, čím väčšmi vidíte, že sa blíži Kristov deň.
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* Práve dnes, 14.9. uplynuli 4 roku od odchodu do večnosti dcérky RNDr. Zlatice
Halákovej. S láskou na ňu spomínajú jej rodičia so synom Slavomírom. Tiež spomínajú na
svojich zosnulých rodičov z oboch strán a blízkych, ktorí ich predišli do večnosti. Ďakujú
Pánu Bohu za pomoc, porúčajú sa do Jeho ochrany a milostivého vedenia. Venujú 100 € na
CZ, 50 € na prácu spevokolu a detí.
* Bohuznáma sestra pri príležitosti začiatku šk. roku prosí za svoju vnučku, ktorá
nastúpila na Ev. lýceum, prosí Pána Boha o ďalšie vedenie a požehnanie. Venuje milodar
50 €.
* Rodičia pri krste Matúška Tomašoviča venujú na náš CZ 20 €, porúčajú ho do Božieho
milostivého vedenia.
* Bohuznáma rodina ďakuje Pánu Bohu za Jeho milostivé vedenie a požehnanie. Venuje
cez IB na náš CZ 70 €.
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*
Každú nedeľu pred službami Božími alebo v týždni počas úradných hodín je
možnosť zaplatiť si cirkevný príspevok za rok 2014.
*
Prosíme rodičov a starých rodičov, aby prihlásili svoje deti, narodené v roku 2002 a
staršie na vyučovanie konfirmácie do prvého ročníka.
*
Bratia a sestry, ktorí ste tak ešte neurobili a chcete podporiť uvedené Vyhlásenie k
aktuálnej situácii v ECAV, a tak aj brata farára Martina Šefranka a nášho brata dozorcu
Stanislava Páťala, môžete tak urobiť buď pri východe z kostola podpísaním petície, alebo
elektronicky na adrese:
http://www.peticie.com/vyhlasenie_k_aktualnej_situacii_v_ecav_na_slovensku.
Petíciu
možno podpísať len raz, buď elektronicky, alebo na papieri.
*

Ofera minulú nedeľu bola 208,39 €.

Pravidelné stretnutia v našom CZ:
Utorok – 16. 9. 2014
Streda – 17. 9. 2014
Štvrtok – 18. 9. 2014
Piatok – 19. 9. 2014
Sobota – 20. 9. 2014
Nedeľa – 21. 9. 2014

10,30h
18,30h
15,30h
18,30h
15,00h
18,00h
18,30h
9,30h
10,30h
10,30h

Služby Božie – DD Stupava
Nácvik spevokolu – zborová sieň
Služby Božie – DD Pri kríži
Od-mlad – zborová sieň
Dorast – zborová sieň
Modlitby –kancelária br. Farára
Spevokol – zborová sieň
Klub 6+ – zborová sieň
Služby Božie – kostol
Besiedka – detská miestnosť

