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Nevernosť vedie ku skaze
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. 371
Sláva, pozdrav, kolekta
Starozmluvný text - 1 Sam 18, 10-16
Epištola - Žid 13, 8
Pieseň č. 337 (požehnanie detí)
Evanjelium - Lk 16, 10-13
Pieseň č. 200
Kázeň Zj 2,10
Modlitba, oznamy
Pieseň č. 250 – 1. a 2.v.
Antifóna č. 57
Kňaz: Nie každý, kto mi hovorí: Pane, Pane, vojde do kráľovstva nebeského.
Zbor: Ale ten, kto činí vôľu Otca nášho nebeského.
Kolekta, Áronovské požehnanie
Pieseň č. 250
KKáázzňňoovvýý tteexxtt:: ZZjj 22,, 1100

Buď verný až do smrti a dám ti veniec života!

M
Miillooddaarryy
*
Bohuznámi rodičia pri 3. výročí odchodu do večnosti nezabudnuteľnej dcérky Zlatičky
s láskou na ňu stále myslia a spomínajú aj na zosnulých rodičov z obidvoch strán a ostatných
príbuzných. Z hĺbky zarmútených sŕdc prosia o zmiernenie veľkého žiaľu, o pokoj v rodine
a potrebné zdravie v ďalšom živote. Venujú na CZ v Dúbravke 100 € na prácu s deťmi
a spevokol 50 €.
*
Pri spomienke na zosnulých rodičov venuje bohuznáma sestra na CZ Dúbravka 50 €. Pre
celú rodinu prosí o Božie vedenie v ďalšom živote.
*
Bohuznáma sestra z vďačnosti za Božie požehnanie a milosť prosiac za ďalšie vedenie
a ochranu venuje 180 na náš CZ.
*
Bohuznámy brat s láskou venuje na detskú besiedku 30 €.

O
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*
V stredu 18.9.2013 o 19,00h bude zasadnutie nášho zborového presbyterstva.
*
Budúci piatok o 14,30h začne vyučovanie konfirmandov 2. ročníka.
*
Pozývame vás k spoločným modlitbám 12/1 v sobotu 21.9.2013 od 7,00h do 19,00h.
Budeme veľmi radi ak sa rozhodnete pre určitú hodinu a zapíšete sa do harmonogramu
modlitieb, a tak sa zapojíte do modlitebnej štafety. Zoznam mien nájdete na stole pri východe
z kostola.
*
Po letnej prestávke pozývame všetky deti medzi nás na KLUB 6+, v sobotu 28.9. od 9,30
do 12,30 do zborového domu. Pripravený pre vás bude biblický príbeh, výtvarné dielne, hry a
kamaráti. Tešíme sa na vás!
*
Prosíme rodičov a starých rodičov, aby prihlásili svoje deti, narodené v roku 2001 a
staršie na vyučovanie konfirmácie do prvého ročníka.
*
Dňa 28.9.2013 v čase od 15,00 – 18,00 sa uskutoční Deň otvorených dverí, kde si
budete môcť pozrieť vybrané budovy v správe Oddelenia SHS – Partizánska 2 (Evanjelický dom
starostlivosti) a Jozefská 6. Budete sa môcť oboznámiť s tým, ako sa podarilo uvedené
nehnuteľnosti obnoviť. Bližšie informácie uverejníme v informačnom Bulletine budúci týždeň.
*
Pozývame na tradičný Vianočný spev pre život pre Nadáciu Výskum rakoviny s Veľkým
zborom donských kozákov, ktorý bude v sobotu 21. 12. 2013 o 16,00h vo Veľkom evanjelickom
kostole. Najlacnejšie vstupenky od 20. septembra v kníhkupectvách Jonatan a
Reformata.(www.juras.sk)
*
Ofera minulú nedeľu bola 143,30 €. Srdečne ďakujeme.

PPrrooggrraam
m ttýýžžddňňaa
15.9.2013 Nedeľa
10,30h Služby Božie
10,30h Detská besiedka
17.9.2013 Utorok
10,00h Služby Božie DD Stupava
18,30h Spevokol

18.9.2013 Streda
15,30h Služby Božie DD Pri kríži
18,00h Biblická hodina
19,00h Zasadnutie presbyterstva

20.9.2013 Piatok
14,30h Vyuč. konfirmand. 2.roč.
17,30h Modlitby
22.9.2013 Nedeľa
10,30h Služby Božie
10,30h Detská besiedka

