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Božia celebrita
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. 387
Sláva, pozdrav, kolekta, Evanjelium Mt 15, 1-7, Viera všeobecná kresťanská
Pieseň č. 690 (požehnanie detí)
Kázeň Jk 2, 1-13
Modlitba, Oznamy
Pieseň: Hospodin, Ty si Pastier môj
Večera Pánova
Áronovské požehnanie
Pieseň č. 223

Kázňový text: Jk 2, 1-13
1 Bratia moji, neuprednostňuje nikoho, keďže veríte v nášho osláveného Pána Ježiša
Krista. 2 Veď ak by do vášho zhromaždenia vošiel muž so zlatými prsteňmi, v
nádhernom rúchu, a vošiel by aj chudobný v chatrnom rúchu, 3 a vy by ste s úľubou
pohliadli na toho, čo má nádherné rúcho, a povedali by ste: Ty sa posaď pekne sem!
ale tomu chudobnému by ste povedali: Ty stoj tam, alebo sadni si mi ku nohám! 4 či
ste nerobili rozdiel medzi sebou a nesúdili podľa zlého uvažovania? 5 Počujte, bratia
moji milovaní: či Boh tých, čo sú v očiach sveta chudobní, nevyvolil, aby boli bohatí vo
viere a dedičia kráľovstva zasľúbeného tým, čo Ho milujú? 6 Ale vy ste znevážili
chudobného. Či nie bohatí vás utláčajú a vláčia po súdoch? 7 Či sa nie oni rúhajú
slávnemu menu, ktoré bolo vyslovené nad vami? 8 Iste, ak plníte kráľovský zákon
podľa Písma: Milovať budeš blížneho ako seba samého! dobre činíte. 9 Ale ak
uprednostňujete osoby, páchate hriech a zákon vás usvedčuje ako priestupníkov. 10
Lebo keby niekto celý zákon zachoval, ale previnil by sa v jednom (prikázaní), previnil
sa proti všetkým. 11 Veď Ten, ktorý povedal: Nescudzoložíš! povedal aj: Nezabiješ! A
keď aj nescudzoložíš, ale zabíjaš, prestúpil si zákon. 12 Aj hovorte aj konajte ako ľudia,
ktorí majú byť súdení podľa zákona slobody. 13 Lebo nemilosrdný bude súd nad tým,
kto nepreukazoval milosrdenstvo; milosrdenstvo nemá strach pred súdom.

M
Miillooddaarryy
* Bohuznáma rodina ďakuje Pánu Bohu za svoju dcéru Katku, ktorá sa práve dnes dožíva
svojich 18. narodenín. Porúča ju do Božích milostivých rúk aj naďalej. Venuje 30 €.
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*
Budúca nedeľa je 1. adventná. Ofera z tejto nedele je určená Generálnym
presbyterstvom ECAV za povinnú do Podporného fondu Generálnej podporovne.
*
Pozývame vás na Deň otvorených dverí na Evanjelickom lýceu dňa 4. decembra 2013
so začiatkom o 9.30 hod. v budove školy. Škola ponúka bilingválne slovensko-anglické
vzdelávanie v 5-ročnej forme štúdia. Na 5-ročnú formu štúdia sa môžu prihlásiť žiaci 8. a 9.
ročníka základnej školy a kvarty osemročného gymnázia. Zároveň máme v pláne otvoriť od
školského roka 2014/2015 aj 4 – ročnú formu štúdia s rozšíreným vyučovaním nemeckého
jazyka. Prihlásiť sa môžu iba žiaci 9. ročníka alebo kvarty.
*
Ofera minulú nedeľu bola 162,89 €. Srdečne ďakujeme.

PPrrooggrraam
m ttýýžžddňňaa
24.11.2013 Nedeľa
10,30 Služby Božie
10,30 Detská besiedka
25.11.2013 Pondelok
14,30 Vyuč. konfirmandov 1. roč.
26.11.2013 Utorok
18,30 Spevokol

27.11.2013 Streda
15,30 Služby Božie DD Pri kríži
18,00 Biblická hodina
28.11.2013 Štvrtok
9,00 Služby Božie kaplnka EDS
18,30 Od-Mlad

29.11.2013 Piatok
14,30h Konfirmácia 2.roč.
15,15h Dorast
17,30 Modlitby
1.12.2013 Nedeľa
10,30 Služby Božie
10,30 Detská besiedka

