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Keď si nás Hospodin prikryje
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
Smútočný žalm 90, 1-13
Požehnanie detí
Pieseň č. 474
Evanjelium J 14, 1-6
Viera všeobecná kresťanská
Pieseň č. 662
Kázeň - Žalm 91
Spomienka na zosnulých
Pieseň spevokolu
Modlitba, Oznamy
Antifóna č. 81
Kňaz: Blahoslavení sú všetci, ktorí v Pánu umierajú.
Zbor: Oni od svojich prác odpočívajú.
Kolekta, Áronovské požehnanie
Pieseň č. 475

Kázňový text: Žalm 91

1Kto v skrýši Najvyššieho prebýva a odpočíva v tôni Všemohúceho,
2ten vraví Hospodinovi: Moje útočisko, hrad môj, môj Boh, ja v Neho
dúfam!
3Lebo On vytrhne ťa z pasce lovca, od zhubného moru.
Peruťou svojou prikryje ťa, a nájdeš útočisko pod Jeho krídlami; Jeho
vernosť je štítom a pavézou.
5Nočného postrachu nemusíš sa báť, ani strely, ktorá lieta vo dne,
6ani moru, čo sa vlečie v mrákote, ani nákazy, čo napoludnie pustoší.
7Nech ich padne tisíc po tvojom boku a desaťtisíc po tvojej pravici, k
tebe sa to nepriblíži.
8Len pozrieš očami a uzrieš odplatu bezbožných.
9Keďže Hospodin je Tvoje útočisko, postavil si si Najvyššieho za
útulok:
10nič zlé sa ti nestane, ani rana sa nepriblíži k tvojmu stanu.
11Lebo o tebe dá príkaz svojim anjelom, aby ťa strážili na všetkých
tvojich cestách.
12Na rukách ponesú ťa, aby si si nohy neudrel o kameň.
13Po levoch a zmijách budeš kráčať, pošliapeš levíča i draka.
14Vyslobodím ho, lebo sa ma pridŕža, a ochránim ho, lebo pozná moje
meno.
15Bude ma vzývať a vyslyším ho; budem s ním v súžení, vytrhnem ho
a oslávim.
16 Nasýtim ho dlhým životom a ukážem mu svoje spasenie.

O
OZZN
NA
AM
MYY::
*

Budúcu nedeľu bude mať služby Božie brat farár Tibor Jančík zo Senca.

*
Ďakujeme všetkým, ktorí zasielajú milodar na náš CZ cez internet
banking a aj takouto cestou podporujú prácu v našom zbore.
*
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 €.
*

Modlitby 24/1 budú 14. – 15. 11. Od 18h do 18h.

*
Spoločenstvo evanjelických
žien veľkej Bratislavy pripravuje
stretnutie 9.11.2014 o 15,00 h v Starom lýceu na Konventnej ulici. Nad 2.

Božím prikázaním: Nebudeš brať meno Božie nadarmo - sa bude s nami
zamýšľať sestra farárka Polcková. Srdečne pozývame všetkých do nášho
spoločenstva.
*
Ofera minulú nedeľu bola 231,18 € a v piatok na Pamiatku reformácie
44,80 €.

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.

M
MIILLO
OD
DA
AR
RYY::
* Bohuznáma rodina s láskou spomína na svojho manžela, otca, starého otca
Františka Brtáňa. Zároveň so žiaľom v srdci myslia na svojho milovaného syna
a brata Ľuboša Brtáňa, s ktorým sa rozlúčili pred 20 rokmi. Prosia o Božie
posilnenie a ochranu, porúčajú sa do Jeho žehnajúcich rúk aj naďalej. Venujú
na náš zbor 50 €.
* Bohuznáma sestra pri spomienke na svojich drahých rodičov a sestry
venuje na náš CZ 50 €.
* Richard a Katka Krausovci ďakujú Pánu Bohu za Jeho milostivé vedenie
a požehnanie. Na opravu nášho kostola venujú 50 €.
* Sestra Anna Fáberová pri svojom jubileu venuje na náš CZ cez IB 50 €.
Ďakuje Pánu Bohu za celú svoju rodinu a porúča sa do Božieho milostivého
vedenia.
* Bohuznáma sestra venuje na náš CZ 30 €. Prosí o Božie požehnanie
a zdravie.
* Bohuznáma sestra venuje na náš CZ 40 € a prosí o požehnanie a Božie
vedenie pre celú rodinu.
* Naša sestra Evka Guldánová ďakuje Pánu Bohu za úspešne absolvovanie
farárskych skúšok. Venuje na náš CZ 50 €.
ZZoossnnuullíí::
CZ Legionárska - † Anna Valková, 85 r.
CZ Konventná - † Alžbeta Jakubová, 76 r.

† Jela Surovčeková, 85 r.

Pravidelné stretnutia v našom CZ:
Pondelok – 3. 11. 2014
Utorok – 4. 11. 2014

Streda – 5. 11. 2014

Štvrtok – 6. 11. 2014

Piatok – 7. 11. 2014

Nedeľa – 9. 11. 2014

14,15h Vyučovanie konfirmandov – 2. ročník nebude
(Vzdelávanie ku kresťanskej dospelosti. Ročník navštevujú mladí
narodení v roku 2002, 2001 a starší)
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 nebude
(Vzdelávanie ku kresťanskej dospelosti. Ročník navštevujú mladí
narodení v roku 2003, 2002 a starší)
18,00h Biblická hodina – zborová sieň - nebude
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)
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

