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Boh nás neopustí ani nezanechá
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!
Pieseň č. 607 (počas 2.v. požehnanie detí)
Sláva, pozdrav, kolekta
Evanjelium - J 14, 1-6
Pieseň:

Či si veľký a či malý, taký akurát Boh ťa má rád.
Či si tučný a či chudý, taký akurát Boh ťa má rád.
On ťa miluje keď sa smeješ,
On ťa miluje aj keď plačeš,
On ťa miluje keď sa mračíš,
On ťa miluje aj keď spíš.
Je to jedno jak sa cítiš a jak vyzeráš, Boh ťa má rád.

Scénka
Zlatý text Žid. 13, 5 : Neopustím ťa, ani nezanechám
Pieseň:
KRÁĽOVI kráľov a Pánovi pánov, sláva, haleluja! :/

/: On je Kniežaťom mieru, sláva, haleluja! :/
Kázeň 22M
M 1144,, 1133--1144
Modlitba, oznamy, Áronovské požehnanie
Pieseň č. 625

1133 AAllee M
Moojjžžiišš ppoovveeddaall ľľuudduu:: N
Neebboojjttee ssaa!! SSttoojjttee ppeevvnnee aa uuvviiddííttee zzáácchhrraannuu
H
Hoossppooddiinnoovvuu,, kkttoorrúú vváám
m ddnneess ssppôôssoobbíí,, lleebboo aakkoo vviiddííttee ddnneess EEggyyppťťaannoovv,, ttaakk
iicchh uužž nniikkddyy nneeuuzzrriieettee.. 1144 H
Hoossppooddiinn bbuuddee bboojjoovvaaťť zzaa vvááss,, vvyy bbuuďďttee lleenn
ttiicchhoo.. 22M
M 1144,, 1133--1144

M
Miillooddaarryy
*
Bohuznáma sestra ďakuje Pánu Bohu za dar svojich rodičov, ktorí ju a jej sestru
vychovávali a starali sa o ne s obetavou láskou. Pána Boha prosí o ich zdravie a najmä o
uzdravenie mamy, o milosť v pridaní rokov jej života, počas ktorých by sa mohla naďalej
tešiť so svojimi deťmi a rodinou v tejto časnosti. Pre cirkevný zbor Dúbravka venuje 20 €.
*
Bohuznáma sestra z vďaky Pánu Bohu za doterajšie požehnanie a prosiac o ďalšie
vedenie, venuje 10 €.
*

Bohuznáma sestra z lásky a vďačnosti venuje desiatok na náš CZ 50 €.

ZZoossnnuullíí::
† Ernest Weidler, 79 r.
† Mária Jergušová, rod. Vyskočilová, 90 r.

PPrrooggrraam
m ttýýžžddňňaa
Nedeľa (21.10.)
10.30h Služby Božie
16.00h Manželské večery
Pondelok (22.10.)
15.30h Konfirmácia 2. roč.

Utorok (23.10.)
10.00h DD Stupava
18.30h Nácvik spevokolu
Štvrtok (25.10.)
17.30h Biblická hodina
18.30h Mládež

Piatok (26.10.)
14.30h Konfirmácia 1. roč.
17.30h Modlitby
Nedeľa (28.10.)
10.30h Služby Božie s VP
16.00h Manželské večery

SSlluužžbbyy BBoožžiiee vv ddccéérroocciirrkkvváácchh
28. október
Nový kostol
Veľký kostol
UPC

8.30h - Šefranko
9.30h - Polcková
9.30h - Mozola

10.00h - Grešo
Malý kostol 17.00h - Hlačoková

17.00h - Vontorčíková

O
Ozznnaam
myy
*
Ďakujeme všetkým, ktorí sa postarali minulú nedeľu akýmkoľvek spôsobom o našich dôchodcov
na stretnutí minulú nedeľu u nás v Dúbravke. Cítili sa medzi nami dobre a prajeme im Božie
požehnanie.
*

Na budúcu nedeľu bude počas služieb Božích aj Večera Pánova.

*
V nedeľu 25.11. 2012 budú rozhlasové služby Božie vysielane od nás z Dúbravky. Slovenský
rozhlas príde nahrávať tieto služby Božie nedeľu pred tým, 18.11.2012. Prosíme vás o modlitby
a o účasť.
*
Dávame vám do pozornosti - MIRIAM: všeobecne kresťanský časopis určený hlavne ženám
každého veku. Mužom môže časopis pomôcť lepšie pochopiť ženské myslenie, alebo im môže
poslúžiť ako darček pre svoje maminky, manželky, sestry, priateľky,...
MIRIAM je alternatíva k bulváru. Venuje sa typickým ženským témam ako manželstvo, výchova detí,
práca, zdravý životný štýl, recepty, tvorivosť, domácnosť, k najpútavejším rubrikám patria skutočné
príbehy žien o problémoch, ktoré sa často dotýkajú každej z nás. Cieľom je ponúknuť inšpiráciu pre
hľadanie odpovedí u Boha. Časopis vychádza 4x do roka, predajná cena je 1,50EUR za výtlačok.
*
Pozývame vás na stretnutie STOPKA - 28.10.2012 o 15.00 v Malom kostole. Téma: "Čo nevidíš?"
Kazateľom bude brat farár Štefan Kišš, ktorý nám k tejto téme porozpráva z vlastnej skúsenosti ako
nevidiaci a predsa duchovným zrakom vidiaci.

