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Moc peňazí a moc Božia
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. 374
Sláva, pozdrav, kolekta
Starozmluvný text: 1Kr 21, 25-26
Epištola: 1Tim 6, 6-10
Pieseň č. 204
Kázeň 1 Kr 21, 25-26
Modlitba, oznamy
Pieseň č. 636
Kolekta, Áronovské požehnanie
Pieseň č. 636

M
Miillooddaarryy
*
Bohuznáma sestra ďakuje za 13. narodeniny svojej vnučky. Prosí o ďalšie vedenie
a múdrosť od Pána Boha, tiež prosí za uzdravenie našej sestry Milinky. Venuje 50 €.
*

Bohuznáma sestra ďakuje Pánu Bohu za Jeho milostivé vedenie. Venuje 50 €.

*

Bohuznáma rodina pri platení cirkevného príspevku venuje 40 € na náš CZ.

*

Ďakujeme anonymnému darcovi, ktorý vložil do ofery 200 €.

KKáázzňňoovvýý tteexxtt:: 1 Kr 21, 25-26
25 Nebolo veru takého, ako bol Acháb, ktorý sa zapredal páchať to, čo sa
Hospodinovi nepáči, k čomu ho zviedla jeho žena Ízebel. 26Správal sa horšie, keď
chodil za modlami, ako to robili Amorejci, ktorých Hospodin zahnal spred Izraelcov.

PPrrooggrraam
m ttýýžžddňňaa
Nedeľa (16.9.)
10.30h Služby Božie
11.15h Celozborový konvent
Utorok (18.9.)
18.30h Nácvik spevokolu
Štvrtok (20.9.)
17.30h Biblická hodina
18.30h Mládež

Piatok (21.9.)
17.30h Modlitby
Nedeľa (23.9.)
10.30h Služby Božie s VP
16.00h Manželské večery

ZZoossnnuullíí
† Elena Krošláková, 87 r.

† Marta Špaleková, 86 r.

SSlluužžbbyy BBoožžiiee vv ddccéérroocciirrkkvváácchh
23. september
Nový kostol 8.30h - Mišina
Veľký kostol 9.30h - Batka
UPC
9.30h - Balko

10.00h - Šefranko
18.00h - Grešo
Malý kostol 18.00h - Polcková
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*

Na budúcu nedeľu budeme mať počas služieb Božích Večeru Pánovu.

* Manželské večery začnú 23.9.2012 o 16.00h v Dúbravke. Ešte stále je možnosť prihlásiť sa.
Viac informácii na nástenke, alebo na našom webe.
* Každú nedeľu pred službami Božími alebo v týždni počas úradných hodín je možnosť
zaplatiť si cirkevný príspevok za rok 2012. Bratia a sestry, ktorí patria do našej dcérocirkvi
v Dúbravke si platia tento príspevok už len u nás v Dúbravke, nie na farskom úrade Konventnej
alebo Legionárskej. Ďakujeme za pochopenie.
*

Ofera minulú nedeľu bola 331,65 €.

*
Klub spoločnosti TVORBA pozýva svojich členov a sympatizantov na ďalšie stretnutie, ktoré
bude v stredu 26. septembra 2012 o 17.00 hod. v Starom evanjelickom lýceu na Konventnej ul. 15.
Prednášať bude Mgr. František Ábel, PhD. z Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského
v Bratislave. Téma prednášky : Autonómia a autentickosť ľudskej bytosti v morálno-etickom kontexte.
*
Spolok Martina Rázusa pozýva na vedecko-popularizačné podujatie Sláva šľachetným II – 1888 –
(Martin Rázus, Ľudovít Šenšel, Pavel Neckár, Samuel Štefan Osuský) v Lipt. Mikuláši v dňoch 21. – 23.
9. 2012 (vedecká konferencia na tému Evanjelická cirkev a politika v 20. storočí, hudobno-slovná
kompozícia Šľachetný štvorlístok, spomienkové služby Božie). Info: www.razus.sk
*
Unikátny koncert 8-členného zboru staroruskej duchovnej hudby z Moskvy SIRIN bude vo
štvrtok 27. septembra o 19.00 hod. v Novom kostole na Legionárskej ulici. Program: staré melódie na
bohoslužobné texty z 15. až 18. storočia. Vstup voľný, dobrovoľný príspevok vítaný. www.juras.sk)

