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Stáť na správnej strane
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. 208
Sláva, pozdrav, kolekta
Epištola 2 Tim 3, 1-7
Pieseň č. 265 (požehnanie detí)
Evanjelium Mt 6, 24-34
Viera všeobecná kresťanská
Pieseň č. 229
Kázeň Lk 10, 38-42
Modlitba, Oznamy
Pieseň č. 496 – 1.v.
Antifóna č. 56
Kňaz: Hľadajte najprv kráľovstvo Božie a jeho spravodlivosť.
Zbor: A všetko ostatné vám bude pridané.
Kolekta
Áronovské požehnanie
Pieseň č. 496

Kázňový text: Lk 10, 38-42

38 Keď išli ďalej, vošiel do nejakej dediny. [Do svojho domu] Ho prijala žena
menom Marta. 39 Mala sestru, ktorá sa volala Mária. Tá si sadla Pánovi k
nohám a počúvala Jeho slová. 40 Ale Marta bola príliš zamestnaná
posluhovaním. Pristúpila (k Nemu) a povedala: Nedbáš, Pane, že mi sestra
samej dá posluhovať? Povedz jej, nech mi pomôže. 41 Odpovedal jej Pán:
Marta, Marta, starostlivá si a znepokojuješ sa pre mnohé veci. 42 Len jedno
je potrebné. Mária si vybrala lepší podiel, ktorý jej nikto nevezme.

M
Miillooddaarryy::
*
Bohuznámy brat pri svojich 70. narodeninách ďakuje Pánu Bohu za
doterajšie milostivé vedenie, prosí aj naďalej o Božiu pomoc a požehnanie
pre seba aj svojich najbližších. Venuje 50 €.
*
Manželka a deti s rodinou spomínajú na svojho milujúceho manžela
a otca Štefana Zajaca, ktorý by sa bol práve dnes dožil 82 rokov. Pri tejto
príležitosti spomínajú aj na jeho rodičov.

O
Ozznnaam
myy
*
Budúca nedeľa bude posledná
v cirkevnom roku. Počas služieb
Božích budeme mať spoločnú
Večeru Pánovu.
*
Pozývame mladých na noc
v kostole. V piatok od 17,00h do
soboty do 9,30h. Vyučovanie
konfirmácie ani dorast v piatok
nebude.
*
Ofera minulú nedeľu bola
130,49 €. Srdečne ďakujeme.

PPrrooggrraam
m ttýýžžddňňaa
17.11.2013 Nedeľa
10,30 Služby Božie
10,30 Detská besiedka
18.11.2013 Pondelok
14,30 Vyuč. konfirmandov 1. roč.
19.11.2013 Utorok
10,00 Služby Božie DD Stupava
18,30 Spevokol

20.11.2013 Streda
18,00 Biblická hodina
21.11.2013 Štvrtok
9,00 Služby Božie kaplnka EDS
18,30 Od-Mlad

22.11.2013 Piatok
17,30 Modlitby
24.11.2013 Nedeľa
10,30 Služby Božie s VP
10,30 Detská besiedka

