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Môj blížny
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. 366
Sláva, pozdrav, kolekta
Epištola 1J 4, 7-12
Pieseň č. 466 (požehnanie detí)
Evanjelium Lk 10, 25-37
Viera všeobecná kresťanská
Pieseň č. 554
Kázeň Mt 6, 1-4
Modlitba, oznamy
Pieseň č. 222 – 1.v.
Antifóna č. 54
Kňaz: Hospodine, daj mi poznať svoje cesty.
Zbor: Vyuč nás, aby sme chodili v Tvojej pravde.
Kolekta, Áronovské požehnanie
Pieseň č. 222

KKáázzňňoovvýý tteexxtt:: Mt 6, 1-4
1 Dajte si pozor, aby ste neprejavovali svoju zbožnosť pred ľuďmi len
preto, aby vás obdivovali, lebo nedostanete odmenu od vášho Otca,
ktorý je v nebesiach. 2 Keď teda dávaš almužnu, nevytrubuj pred
sebou, ako to robia pokrytci v synagógach a na uliciach, aby ich ľudia
oslavovali. Amen, hovorím vám: Už majú svoju odmenu. 3 Ale keď ty
dávaš almužnu, nech nevie tvoja ľavá ruka, čo robí tvoja pravá ruka, 4
aby tvoja almužna zostala skrytá. A tvoj Otec, ktorý vidí aj to, čo je
skryté, ti odplatí.
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Večera Pánova v rámci služieb Božích bude 1.9.2013.

*
Pozývame Vás na stretnutia novovznikajúceho spoločenstva „Od-Mlad“ bude to
spoločenstvo ľudí, ktorí sa možno neradia ku generácii „mládež“, ale sú mladí duchom a chcú
rásť vo viere. Budeme sa stretávať každý štvrtok o 18,30 hod. V októbri začíname a tešíme sa
na Vás !!!
*
Každú nedeľu pred službami Božími alebo v týždni počas úradných hodín je možnosť
zaplatiť si cirkevný príspevok za rok 2013.
*
Prosíme rodičov a starých rodičov, aby prihlásili svoje deti, narodené v roku 2001 a
staršie na vyučovanie konfirmácie do prvého ročníka.
*
Akademický spevácky zbor Zittau / Görlitz (Nemecko)s dirigentom Prof. Dr. Neithardom
Bethke vystúpi v rámci služieb Božích vo štvrtok 29.8.2013 o 18.00 v Malom evanjelickom
kostole. Po službách Božích uvedie koncert diel svetových majstrov.
*
Evanjelická základná škola, Palisády 57 prijme pre školský rok 2013/2014 žiakov do 2., 3.,
4., 7., 8. a 9. ročníka. Prestup sa môže uskutočniť kedykoľvek, v ideálnom prípade do 14.
septembra 2013.
Evanjelické lýceum, Vranovská 2, prijme pre školský rok 2013/2014 žiakov do tercie, kvarty,
septimy a oktávy 8-ročného gymnázia. Prestup sa môže uskutočniť kedykoľvek, v ideálnom
prípade do 14. septembra 2013.
Informácie na : 02/63 83 84 88, 02/52 96 73 89, 0911 956 170, 0911 913 667
*
Stretnutie SEŽ Veľkej Bratislavy sa bude konať 1. septembra 2013 o15:00h v kostole CZ
ECAV na Slovensku Bratislava - Prievoz (Radničné námestie 2). Prednášať na tému „Gobelín
k 500. výročiu Reformácie“ bude sestra Jarmila Józsová. Srdečne pozývame na prvé po
prázdninové stretnutie!
*

Ofera minulú nedeľu bola 182,86 €. Srdečne ďakujeme.

