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Oslovenie

Štvrťstoročie zmien

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. 365
Sláva, pozdrav, kolekta
Epištola - 2Tim 3, 1-9
Pieseň č. 489 (požehnanie detí)
Evanjelium - Mt 11, 20-30
Viera všeobecná kresťanská
Pieseň č. 217
Kázeň - R 12, 2
Pieseň č. 606
Modlitba, Oznamy
Antifóna č. 50
Kňaz: Zvelebujte so mnou Hospodina.
Zbor: A spoločne vyvyšujme Jeho meno. Haleluja.
Kolekta, Áronovské požehnanie
Pieseň č. 606

Kázňový text: R 12, 2

2 A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa
obnovením mysle, aby ste vedeli rozpoznať, čo je vôľa
Božia, totiž, čo je dobré, milé a dokonalé.
O
OZZN
NA
AM
MYY::
*
Na budúcu nedeľu bude koniec cirkevného roka. Počas služieb Božích
budeme mať spoločnú Večeru Pánovu.
*

Aj dnes večer o 18,00h vás pozývame na spoločné čítanie Biblie.

*
Dnešná ofera je určená Generálnym presbyterstvom ECAV pre
teológov.
*
Klub 6+ pre naše deti bude v sobotu 22.11. o 9,30h v našom zborovom
dome.
*
Každú nedeľu pred službami Božími alebo v týždni počas úradných
hodín je možnosť zaplatiť si cirkevný príspevok za rok 2014.
*
U sestry kostolníčky Dášky si môžete zakúpiť Tesnú bránu – 3,30€
a stolový kalendár – 2,60 €.
*

Ofera minulú nedeľu bola 116,84 €.

M
MIILLO
OD
DA
AR
RYY::
* Naša sestra presbyterka Hertha Ugorová sa v týchto dňoch dožila svojho
okrúhleho jubilea. Ďakuje Pánu Bohu za požehnanie a Jeho milostivé
vedenie. Prosí za celú svoju rodinu a porúča ju do Božej ochrany. Venuje
50 €.
* Bohuznáma sestra prosí o milosť a uzdravenie vzťahov vo svojej rodine,
o lásku a pokoj Pána Ježiša medzi nami. Venuje na vianočné kalendáre 50 €.
* Bohuznáma rodina ďakuje Pánu Bohu za milosť a dobrodenie pri
úspešnom ukončení štúdia svojho syna v Prahe, tiež ďakuje za jubileum 62
rokov mamy. Prosí o ďalšie Božie vedenie a požehnanie pre celú rodinu.
Venuje 150 € na náš CZ.
* Bohuznáma sestra venuje cez IB 20 € na náš CZ.

ZZoossnnuullíí::
CZ Dúbravka -

† Milinka Vlnová, 75 r.

CZ Legionárska - † Ľubica Krišková, 71 r.
CZ Konventná - † Vlasta Matická, 80 r. , † Milina Hučková, 84 r.

Pravidelné stretnutia v našom CZ:
Pondelok – 17. 11. 2014

14,15h Vyučovanie konfirmandov – 2. ročník nebude
(Vzdelávanie ku kresťanskej dospelosti. Ročník navštevujú mladí
narodení v roku 2002, 2001 a starší)

Utorok – 18. 11. 2014

18,30h Nácvik spevokolu – zborová sieň
(pozývame medzi nás všetkých, ktorí radi spievajú, nácvik spevokolu trvá
hodinu a máte možnosť stráviť čas v spoločenstve milej duchovnej
rodiny)
14,30h Vyučovanie konfirmandov – 1. ročník
(Vzdelávanie ku kresťanskej dospelosti. Ročník navštevujú mladí
narodení v roku 2003, 2002 a starší)
18,00h Biblická hodina – zborová sieň
Preberáme list Efezským. Téma – Nové vzťahy
(štúdium Biblie, pre všetkých, ktorí túžia po hlbšom poznaní Božieho
slova)
9,00h Služby Božie DD - EDS Partizánska
(Služby Božie pre sestry a bratov, ktorí bývajú v Domove dôchodcov)

Streda – 19. 11. 2014

Štvrtok – 20. 11. 2014

Piatok – 21. 11. 2014

Nedeľa – 23. 11. 2014

18,30h Od-mlad – zborová sieň
(stretnutie nielen mladých ľudí, ale rôznej vekovej kategórie, pre
všetkých, ktorí chcú tráviť čas v spoločenstve a v Božej blízkosti, na
chválach, pri Božom slove a na modlitbách)
15,00h Dorast – zborová sieň
(stretnutie mladých od konfirmačného veku až do 20 rokov, pri
spoločných hrách, výklade Božieho slova a pri piesňach doprevádzaných
našou hud. skupinou)
18,00h Modlitby – kancelária br. farára
(spoločný čas pri modlitbách za náš cirk. zbor ale aj za všetkých, ktorí
modlitby potrebujú, príďte sa spoločne modliť za svoje rodiny aj všetko
čo máte na srdci do našej skupinky)
10,30h Služby Božie – kostol
(káže domáci brat farár Ján Hroboň)
10,30h Besiedka – detská miestnosť
(svoje deti, vnúčatá môžete priviesť na besiedku, ktorá je počas služieb
Božích v priestoroch nášho kostola. Je rozdelená do dvoch skupín predškolskej a školskej.)
18,00h Spoločné čítanie Písma svätého – zborová sieň

Ú
Úrraaddnnéé hhooddiinnyy ffaarrsskkééhhoo úúrraadduu::
Pondelok:
12,00 hod.
15,30 hod.
Našu mládež pozývame
na stretnutie,
viac informácii u Lenky Proksovej.
Utorok:
12,00 hod. 18,30 hod.
Streda:
10,00 hod. 18,00 hod.
Štvrtok:
Nestránkový deň
Piatok:
10,00 hod. 15,30 hod.
mimo úradných hodín je možné dohodnúť si stretnutie telefonicky: 0915 87 22 48

