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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. 347
Sláva, pozdrav, kolekta, Evanjelium – Lk 2, 36-38
Viera všeobecná kresťanská
Pieseň č. 460
Kázňový text: F 2, 5-11
5 Tak zmýšľajte medzi sebou, ako aj Ježiš Kristus, 6
Kázeň – F 2, 5-11
ktorý mal podobu Božiu a svoju rovnosť s Bohom
Modlitba, oznamy
nepokladal za lúpež, 7 ale vzdal sa hodnosti, vzal na seba
Pieseň č. 604
podobu služobníka, podobný sa stal ľuďom, a keď sa
zjavil ako človek, 8 ponížil sa a bol poslušný do smrti, a
Večera Pánova
to až do smrti na kríži. 9 Preto Ho aj Boh nadmieru
Áronovské požehnanie
povýšil a dal Mu meno nad každé meno, 10 aby v
Pieseň č. 222
Ježišovom mene pokľaklo každé koleno tých, čo sú na
nebi aj na zemi, aj pod zemou, 11 a každý jazyk aby na
slávu Boha Otca vyznával, že Ježiš Kristus je Pán.
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* Pri 5. výročí úmrtia drahej mamy a babky, pri nedožitých 90. narodeninách drahého
otca a dedka a pri 1. výročí úmrtia brata a švagra tiež pri spomienke na všetkých blízkych,
ktorí odišli z tejto časnosti s láskou spomínajú Ľubomír Drobena s rodinou a porúčajú sa
do Božej ochrany a Jeho lekárstva. Venujú na náš CZ 100 €.
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*
V piatok 31.10. je Pamiatka reformácie. Služby Božie budú u nás v Dúbravke
o 18,00h.
*
Budúcu nedeľu bude pamiatka na zosnulých. Pri tejto príležitosti chceme spomínať
na našich blízkych, ktorí nás predišli do večnosti.
*
Ďakujeme sestrám a bratom, ktorí pomohli s občerstvením, pri stretnutí dôchodcov
u nás v Dúbravke.
*
Ďakujeme bratovi poddozorcovi Andrejovi Verčimákovi za zabezpečenie pútača na
tabuľu pred kostolom.
*
Ďakujeme všetkým, ktorí zasielajú milodar na náš CZ cez internet banking a aj
takouto cestou podporujú prácu v našom zbore.
*
Ofera minulú nedeľu bola 153,44 €.

Večerné čítanie Biblie – Srdečne Vás pozývame na pravidelné spoločné stretnutia
pri čítaní Písma svätého, každú nedeľu od 18,00h do 18,45h. Prvé stretnutie bude
9.11.2014

ZZoossnnuullíí::
CZ Legionárska - † Julia Dillnberger, 66 r.

† Emília Banská, 84 r.

Pravidelné stretnutia v našom CZ:
Pondelok – 27. 10. 2014
Utorok – 28. 10. 2014

Streda – 29. 10. 2014

14,15h Vyučovanie konfirmandov – 2. ročník
(Vzdelávanie ku kresťanskej dospelosti. Ročník navštevujú mladí
narodení v roku 2002, 2001 a starší)
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)
14,30h Vyučovanie konfirmandov – 1. ročník
(Vzdelávanie ku kresťanskej dospelosti. Ročník navštevujú mladí
narodení v roku 2003, 2002 a starší)
15,30h Služby Božie DD Pri kríži
(Služby Božie pre sestry a bratov, ktorí bývajú v Domove dôchodcov)

Štvrtok – 30. 10. 2014

Piatok – 31. 10. 2014

Nedeľa – 2. 11. 2014

18,00h Biblická hodina – zborová sieň
Preberáme list Efezským. Téma – Nové spoločenstvo
(štúdium Biblie, pre všetkých, ktorí túžia po hlbšom poznaní Božieho
slova)
9,00h Služby Božie DD - EDS Partizánska
(Služby Božie pre sestry a bratov, ktorí bývajú v Domove dôchodcov)
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 od konfirmačného veku 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 máte na srdci do našej skupinky)
10,30h Služby Božie – 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.)

Ú
Úrraaddnnéé hhooddiinnyy ffaarrsskkééhhoo úúrraadduu::

Pondelok:
12,00 hod. 15,30 hod.
Utorok:
12,00 hod. 18,30 hod.
Streda:
10,00 hod. 18,00 hod.
Štvrtok:
Nestránkový deň
Piatok:
10,00 hod. 15,30 hod.
mimo úradných hodín je možné dohodnúť si stretnutie telefonicky: 0915 87 22 48

