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Moc zákona a moc milosti
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. 211
Sláva, pozdrav, kolekta
Epištola R 3, 21-26
Viera všeobecná kresťanská
Pieseň č. 354
Kázeň J 8, 1-11
Modlitba, oznamy
Pieseň č. 604
Večera Pánova
Kolekta, Áronovské požehnanie
Pieseň č. 606

KKáázzňňoovvýý tteexxtt:: J 8, 1-11
1 Ježiš odišiel na Olivový vrch. 2 Zavčasu ráno však vošiel zase do chrámu a všetok
ľud prišiel k Nemu; posadil sa a vyučoval ich. 3 Tu zákonníci a farizeji priviedli ženu,
pristihnutú pri cudzoložstve, postavili ju do prostriedku 4a povedali Mu: Majstre,
túto ženu pristihli, keď cudzoložila, 5 a Mojžiš (nám) v zákone prikázal takéto
ukameňovať; čo povieš Ty? 6 Ale to povedali, aby Ho pokúšali a mohli obžalovať.
Ježiš sa zohol a prstom písal po zemi. 7 Keď sa však neprestávali spytovať, vzpriamil
sa a riekol im: Kto je z vás bez hriechu, nech prvý hodí po nej kameňom. 8 A zase sa
zohol a písal po zemi. 9 Keď to počuli, odchádzali po jednom, počnúc od starších,
takže zostal sám a žena, ktorá bola v prostriedku. 10 Ježiš sa vzpriamil a riekol jej:
Žena, kde sú? Nikto ťa neodsúdil? 11 Odpovedala: Nikto, Pane! Nato jej povedal
Ježiš: Ani ja ťa neodsudzujem, choď a odteraz viac nehreš.
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Bohuznámi rodičia pri 2. výročí odchodu do večnosti nezabudnuteľnej dcéry
Zlatičky s láskou na ňu spomínajú, ako aj na zosnulých rodičov z oboch strán a ostatných
príbuzných. Prosia o zmiernenie veľkého žiaľu, o pokoj v rodine a potrebné zdravie
v ďalšom živote. Rodičia a syn s rodinou venujú 100 € na náš CZ a 50 € na prácu
s mládežou a spevokol.

PPrrooggrraam
m ttýýžžddňňaa
Nedeľa (23.9.)
10.30h Služby Božie s VP
16.00h Manželské večery
Utorok (25.9.)
18.30h Nácvik spevokolu

Štvrtok (27.9.)
17.30h Biblická hodina
18.30h Mládež
Piatok (28.9.)
17.30h Modlitby

Nedeľa (30.9.)
10.30h Služby Božie

ZZoossnnuullíí
† Mária Vaneková, 91r.

† Anna Mokrá, 72 r.

SSlluužžbbyy BBoožžiiee vv ddccéérroocciirrkkvváácchh
30. september
Nový kostol 8.30h - Grešo
Veľký kostol 9.30h - Polcková
UPC
9.30h - Mozola

10.00h - Vontorčíková
18.00h - Šefranko
Malý kostol 18.00h - Hlačoková
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Manželské večery začnú dnes, 23.9.2012 o 16.00h v Dúbravke.

* Každú nedeľu pred službami Božími alebo v týždni počas úradných hodín je možnosť
zaplatiť si cirkevný príspevok za rok 2012. Bratia a sestry, ktorí patria do našej dcérocirkvi
v Dúbravke si platia tento príspevok už len u nás v Dúbravke, nie na farskom úrade Konventnej
alebo Legionárskej. Ďakujeme za pochopenie.
* V nedeľu 30. septembra 2012 o 10.00 hod. sa v kaplnke Ev. domu starostlivosti
(Partizánska ul. 2) uskutočnia ďakovné služby Božie za dokončenie domova dôchodcov. Zvesťou
Božieho slova poslúži brat senior Bratislavského seniorátu Boris Mišina, spevom zborový
spevokol. Po službách Božích bude možné pozrieť si priestory domova dôchodcov. Srdečne Vás
pozývame.
*
Dokončovanie úpravy priestorov Domova dôchodcov v EDS na Partizánskej 2 sa
nachádza v záverečnej etape. Stavebné a technologické práce budú ukončené do konca tohto
septembra. Hospodárska správa cirkevného zboru privíta okamžitú dobrovoľnú pomoc pri
priebežnom upratovaní priestorov budúceho Domova dôchodcov. Potrebné je po opravách
umyť a upratať všetky chodby a priestory. Hláste sa prosím na Hospodárskej správe CZ.
Telefónne číslo: 02/544 140 70. E-mail: hospodarskasprava@ecavba.sk
*
Unikátny koncert 8-členného zboru staroruskej duchovnej hudby z Moskvy SIRIN bude vo
štvrtok 27. septembra o 19.00 hod. v Novom kostole na Legionárskej ulici. Program: staré
melódie na bohoslužobné texty z 15. až 18. storočia. Vstup voľný, dobrovoľný príspevok vítaný.
www.juras.sk)

