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Spoľahnutie na Božie slovo
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Predspev:
Kňaz: Tvoj ľud pred Tebou sa schádza, Bože náš.
Zbor: Tvoj ľud pred Tebou sa schádza, Bože náš.
K Tebe ideme, lebo Ty si dobrotivý, k Tebe ideme, Ty veľký Bože náš.
Kňaz: Tvoj Duch príď ku nám, Ty slávny Bože náš.
Zbor: Tvoj Duch príď ku nám, Ty slávny Bože náš.
K Tebe ideme, lebo Ty si dobrotivý, k Tebe ideme, Ty veľký Bože náš.
Kňaz: Svojou láskou spájaj tvoj ľud Bože náš.
Zbor: Svojou láskou spájaj tvoj ľud Bože náš.
K Tebe ideme, lebo Ty si dobrotivý, k Tebe ideme, Ty veľký Bože náš.

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. 211
Sláva, pozdrav, kolekta
Evanjelium – 1 J 1-14
Viera všeobecná kresťanská
Program detí
Pieseň č. 645 (požehnanie detí)
Kázeň – Žd 13, 5-6
Modlitba, oznamy
Pieseň č. 630 – 1. v.
Antifóna č. 87
Kňaz: Blahoslavení, ktorí tvoria pokoj, hovorí Kristus Pán.
Zbor: Lebo synmi Božími budú sa menovať.
Kolekta, Áronovské požehnanie
Pieseň č. 630

Kázňový text: Žd 13, 5-6
5 Neopustím ťa, ani nezanechám; 6 takže smelo môžeme
vyznávať: Pán je mojím pomocníkom, nebudem sa báť; veď
čo mi urobí človek?
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* Bohuznámi starí rodičia prosia o Božiu pomoc a milosrdenstvo pri ďalšom štúdiu
svojej vnučky Michaely. Venujú na náš CZ 50 €.
Z minulej nedele: Bohuznámy brat pri príležitosti svojho životného jubilea 70 rokov
ďakuje Pánu Bohu za požehnanie a pomoc. Prosí o Jeho vedenie a milosť do ďalších dní
života. Venuje 70 €.
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*
Budúcu sobotu, 25.10. o 9,30h bude stretnutie pre naše deti Klub 6+. Srdečne
pozývame.
*
Budúcu nedeľu bude spoločná Večera Pánova.
*
Prosíme rodičov a starých rodičov, aby prihlásili svoje deti, narodené v roku 2002 a
staršie na vyučovanie konfirmácie do prvého ročníka. Stretnutie býva v stredu
o 14,30h.
*
Každú nedeľu pred službami Božími alebo v týždni počas úradných hodín je
možnosť zaplatiť si cirkevný príspevok za rok 2014.
*
Cirkevný zbor ECAV v Petržalke srdečne pozýva na zborovú slávnosť pri
príležitosti 20. výročia posvätenia Ev.a.v. kostola Svätej Trojice v Petržalke, ktorá sa
uskutoční 25. - 26.10. 2014.
V sobotu 25.10 o 17,00h sa uskutoční slávnostná akadémia a v nedeľu 26.10. o 9,30h budú
slávnostné služby Božie. Kázať bude generálny biskup ECAV Miloš Klátik.
*

Ofera minulú nedeľu bola 186,23 €.

Večerné čítanie Biblie – Srdečne Vás pozývame na pravidelné
spoločné stretnutia pri čítaní Písma svätého, každú nedeľu od 18,00h
do 18,45h. Prvé stretnutie bude 9.11.2014
ZZoossnnuullíí::
CZ Legionárska - † MUDr. Libuša Lövová, 73 r., † Ján Kodaj, 71 r.
CZ Staré mesto - † Ing. Július Dzurek, 80 r.,

† Zuzana Vitková, 94 r.

OBNOV NÁS 11. Konferencia Rodinného spoločenstva ECAV (11.KRoS)
Hotel**SOREA, Ľubovnianske Kúpele 6. - 9. 11. 2014
Témy: 1. Dá sa dnes nepripodobňovať svetu? (Samuel Linkesch, Ľubomír Badiar)
2. Ako a v čom sa mám premieňať? (Ján Hroboň)
3. V čom potrebujem(e) obnoviť? (Peter Mihoč)
4. Ako dnes rozpoznávať Božiu vôľu? (Slavomír Sabol)
- A množstvo ďalších seminárov.
Ubytovanie je v Ľubovnianskych kúpeľoch pri Starej Ľubovni, Hotel SOREA v
dvojlôžkových izbách. TERMÍN na prihlásenie bol do 15.10.2014. Ak máte
ešte záujem o konferenciu, najprv kontaktujte info@rodinnespolocenstvo.sk,
aby ste zistili, či je ešte voľná kapacita. Za porozumenie ďakujeme. Cena na
osobu a deň: 20,-€ Konferenčný poplatok: 5,- €. Cena za celý pobyt pre jednu
osobu: 65,- €. Viac info na http://www.rodinnespolocenstvo.sk/

Pravidelné stretnutia v našom CZ:
Pondelok – 20. 10. 2014
Utorok – 21. 10. 2014

Streda – 22. 10. 2014

Štvrtok – 23. 10. 2014

14,15h Vyučovanie konfirmandov – 2. ročník
(Vzdelávanie ku kresťanskej dospelosti. Ročník navštevujú mladí
narodení v roku 2002, 2001 a starší)
10,30h Služby Božie DD Stupava
(Služby Božie pre sestry a bratov, ktorí bývajú v Domove dôchodcov)
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 spoločenstvo
(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)
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)

Piatok – 24. 10. 2014

Nedeľa – 26. 10. 2014

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.)

Ú
Úrraaddnnéé hhooddiinnyy ffaarrsskkééhhoo úúrraadduu::
Pondelok:

12,00 hod.

-

15,30 hod.

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

