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Sloboda
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. 392
Sláva, pozdrav, kolekta
Epištola - R 14, 1-12
Pieseň č. 648 (požehnanie detí)
Evanjelium - Mt 18, 21-35
Viera všeobecná kresťanská
Pieseň č. 551
Kázeň 1. Korintským 10, 23.24
Modlitba, oznamy
Pieseň č. 625 – 1. v.
Antifóna č. 55
Kňaz: Tak svieť vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky.
Zbor: A velebili vášho Otca, ktorý je v nebesiach.
Kolekta, Áronovské požehnanie
Pieseň č. 625
KKáázzňňoovvýý tteexxtt:: 11KK 1100,, 2233--2244
2233 VVššeettkkoo jjee ddoovvoolleennéé,, aallee nniiee vvššeettkkoo pprroossppeeššnnéé.. VVššeettkkoo jjee ddoovvoolleennéé,, aallee nniiee vvššeettkkoo bbuudduujjee..
2244 N
Neecchh nniikkttoo nneehhľľaaddáá,, ččoo jjeem
muu pprroossppeejjee,, aallee ččoo pprroossppeejjee iinnéém
muu..

M
Miillooddaarryy
*
Pri príležitosti 10. výročia úmrtia Zuzany Dudíkovej z Turej Luky pri Myjave si na svoju
drahú matku, babičku a prababičku s láskou spomína dcéra, vnučky s manželmi a pravnúčatá.
Venujú na náš CZ 30 €.
*
Bohuznámy brat ďakuje Pánovi za operáciu bez vážnejších ťažkosti a prosí o Božie
vedenie v ďalšom živote. Pre potreby CZ venuje 50 €.

PPrrooggrraam
m ttýýžžddňňaa
22.9.2013 Nedeľa
10,30h Služby Božie
10,30h Detská besiedka
24.9.2013 Utorok
18,30h Spevokol

25.9.2013 Streda
15,30h Služby Božie DD Pri kríži
18,00h Biblická hodina
26.9.2013 Štvrtok
9,00h Služby Božie DD EDS

27.9.2013 Piatok
14,30h Vyuč. konfirmand. 2.roč.
17,30h Modlitby
29.9.2013 Nedeľa
10,30h Služby Božie s VP
10,30h Detská besiedka

O
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myy
*
Na budúcu nedeľu bude Večera Pánova v rámci služieb Božích.
*
V stredu 25.9.2013 bude u nás v Dúbravke pastorálna schôdza bratislavského seniorátu.
Prosíme ochotné sestry o napečenie koláčikov.
*
Po letnej prestávke pozývame všetky deti medzi nás na KLUB 6+, v sobotu 28.9. od 9,30 do
12,30 do zborového domu. Pripravený pre vás bude biblický príbeh, výtvarné dielne, hry a kamaráti.
Tešíme sa na vás!
*
Prosíme rodičov a starých rodičov, aby prihlásili svoje deti, narodené v roku 2001 a staršie na
vyučovanie konfirmácie do prvého ročníka.
*
Večer v kostole, nedeľa 29. septembra 2013 o 18.00h. Pozývame Vás na toto mimoriadne
večerné misijné stretnutie v Novom kostole. Program večera: kázeň br. farára Ulricha Parzanyho z
evanjelizácie ProChrist 2013. Týmto večerom zároveň chceme upriamiť našu pozornosť na
pripravovanú evanjelizáciu ProChrist 2014. Prosíme, pozvite aj priateľov a známych.
*
Presbyterstvo cirkevného zboru Vás srdečne pozýva dňa 28.9.2013, t. j. v sobotu, v čase od 15.00 do
18.00 hod. na obhliadku troch miest (podľa Vášho výberu) v rámci Dňa otvorených dverí, ktoré sa nám
podarilo s Božou pomocou opraviť alebo dať do užívania v tomto roku. Na každom mieste Vám zástupcovia
cirkevného zboru ochotne podajú výklad k obnove, histórii a využitiu príslušnej budovy. Prísť môžete na tieto
tri miesta:
1. budova Nového kostola na Legionárskej ulici (tu Vám poskytneme informácie týkajúce sa prebiehajúcich
opráv Nového kostola, ktorého architektom bol M. M. Harminc a rekonštrukcie systému kúrenia v zborovom
dome na Legionárskej 2, 4 a 6)
2. budova Jozefská 6. Táto pekne zrekonštruovaná budova bude od polovice októbra celá prenajatá pre
súkromnú základnú školu s materskou školou pre deti s autizmom.
3. areál Evanjelického domu starostlivosti na Partizánskej 2. V EDS od apríla začalo Stredisko evanjelickej
diakonie Bratislava s ubytovaním klientov v pekne upravených priestoroch. Dnes je v priestoroch ubytovaných
30 klientov, o ktorých sa stará nepretržite 17 zamestnancov strediska a kvalitná kuchyňa s jedálňou. V EDS sa
nachádza aj kancelária Oddelenia Spoločná hospodárska správa, ktorá zabezpečuje správu budov, ktoré majú
cirkevné zbory Dúbravka a Legionárska v podielovom spoluvlastníctve. Vstup je voľný. V prípade potreby
môžete kontaktovať koordinátora podujatia: Ing. Martin Kováč, 0905 269 078,riaditel@ecavba.sk
*
Pozývame na tradičný Vianočný spev pre život pre Nadáciu Výskum rakoviny s Veľkým zborom
donských kozákov, ktorý bude v sobotu 21. 12. 2013 o 16,00h vo Veľkom evanjelickom kostole. Najlacnejšie
vstupenky od 20. septembra v kníhkupectvách Jonatan a Reformata.(www.juras.sk)

*

Ofera minulú nedeľu bola 166,63 €. Srdečne ďakujeme.

