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Boží dotyk premieňajúci a uzdravujúci
PROGRAM
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. 187
Sláva, pozdrav, kolekta
Epištola – Ef 5, 1-5
Pieseň č. 341 - požehnanie detí
Evanjelium – Lk 5, 33-39
Viera všeobecná kresťanská
Pieseň č. 281
Kázeň – Žid 4, 12
Modlitba, oznamy
Pieseň č. 465 – 1. v.
Antifóna č. 89
Kňaz: Ó Hospodine, po nebesia siaha Tvoja milosť.
Zbor: Až po oblaky Tvoja vernosť.
Kolekta, Áronovské požehnanie
Pieseň č. 465
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12 Lebo slovo Božie je živé a mocné a je ostrejšie než ktorýkoľvek
dvojsečný meč a preniká až do rozdelenia duše a ducha, kĺbov a
špikov a je schopné posudzovať hnutie a zmýšľanie srdca.
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* Bohuznámy brat s vďakou za Božiu pomoc a s prosbou o ďalšie Jeho vedenie
a požehnanie venuje na opravu nášho kostola 50 €.
* Rodina Tichá si s láskou a úctou spomína pri 15. výročí úmrtia na drahého manžela,
otecka a starého otecka. Ďakuje Pánu Bohu za ochranu a požehnanie pre celú rodinu.
S vďakou venuje na náš CZ 50 €.
* Včera bolo požehnané manželstvo Libora Švajcra a Margarétky rod. Fülöpovej.
Najbližšia rodina porúča ich spoločnú cestu životom do Božích rúk a venuje na náš CZ 50
€.
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*
Každú nedeľu pred službami Božími alebo v týždni počas úradných hodín je
možnosť zaplatiť si cirkevný príspevok za rok 2014.
*
Prosíme rodičov a starých rodičov, aby prihlásili svoje deti, narodené v roku 2002 a
staršie na vyučovanie konfirmácie do prvého ročníka.
*
Spoločenstvo evanjelických žien pozýva na svoje 10. valné zhromaždenie, ktoré sa
bude konať v sobotu, dňa 27. septembra 2014 od 10.00 hod. v Evanjelickom kostole v
Púchove, Royova 4. Záujemcovia - záujemkyne o účasť na VZ sa môžu prihlasovať na
farskom úrade v Púchove a tiež u seniorálnej koordinátorky práce žien.
*
Pozývame na tradičný Vianočný spev pre život pre Nadáciu Výskum rakoviny
s Veľkým zborom donských kozákov, ktorý bude v sobotu 20. decembra 2013 o 16.00 hod.
vo Veľkom kostole. Najlacnejšie vstupenky od 20. septembra v kníhkupectvách Jonatan
a Reformata. (www.juras.sk).
*

Ofera minulú nedeľu bola 210,88 €.

Pravidelné stretnutia v našom CZ:
Utorok – 23. 9. 2014

Štvrtok – 25. 9. 2014

Piatok – 26. 9. 2014

Nedeľa – 28. 9. 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)
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 vo veku od konfirmandov 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 mate na srdci do našej
skupinky)
10,30h Služby Božie s Večerou Pánovou – 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.)

