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Stará nádoba, nový obsah
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. 391
Sláva, pozdrav, kolekta
Epištola 2Kor. 5, 17-21
Viera všeobecná kresťanská
Pieseň č. 445
Kázeň Mt 9, 16-17
Modlitba, oznamy
Pieseň č. 643, 1.- 4.v.
Večera Pánova

KKáázzňňoovvýý tteexxtt:: M
Mtt 99,, 1166--1177
1166 N
Niikkttoo nneeppllááttaa ssttaarréé rrúúcchhoo zzááppllaattoouu zz
nnoovvééhhoo ssúúkknnaa;; vveeďď ttaakkáá zzááppllaattaa vvyyddrraappíí aajj
zz rrúúcchhaa aa ddiieerraa bbuuddee eeššttee vvääččššiiaa.. 1177 AAnnii
nnoovvéé vvíínnoo nneevvlliieevvaajjúú ddoo ssttaarrýýcchh nnááddoobb,,
lleebboo ssaa rroozzttrrhhnnúú nnááddoobbyy,, vvíínnoo ssaa rroozzlleejjee aa
nnááddoobbyy ssaa ppookkaazziiaa;; aallee nnoovvéé vvíínnoo vvlliieevvaajjúú
ddoo nnoovvýýcchh nnááddoobb,, aa oobboojjee ssaa zzaacchhoovváá..

Antifóna č. 54
Kňaz: Hospodine, daj mi poznať svoje cesty.
Zbor: Vyučuj nás, aby sme chodili v Tvojej pravde.
Kolekta, Áronovské požehnanie
Pieseň č. 643

M
Miillooddaarryy
*
Bohuznáma sestra z vďačnosti a pri spomienke na svojich blízkych zosnulých. Prosí
o ďalšie vedenie a požehnanie vo svojej rodine. Venuje 100 €.

PPrrooggrraam
m ttýýžžddňňaa
Nedeľa (28.10.)
10.30h Služby Božie s VP
16.00h Manželské večery
Pondelok (29.10.)
15.30h Konfirmácia 2. roč.

Utorok (30.10.)
18.30h Nácvik spevokolu
Streda (31.10.)
15.30h DD Pri kríži
18.00h Služby Božie

Piatok (2.11.)
17.30h Modlitby
Nedeľa (4.11.)
10.30h Služby Božie

O
Ozznnaam
myy
*
Nedeľa 28. 10. 2012 bola určená Generálnym presbyterstvom pre povinnú oferu
na Svetový luteránsky zväz.
*
V stredu, 31. 10. 2012 bude sviatok Pamiatky reformácie. Služby Božie u nás
v Dúbravke budú o 18.00h. Ofera z týchto služieb Božích je určená Generálnym
presbyterstvom na kostol vo Wittenbergu.
*
Vo štvrtok je sviatok, preto Biblická hodina a mládež nebude, ani v piatok
vyučovanie konfirmandov 1. ročníka.
*

Klub 6+ pre naše deti bude 10. 11. o 9.30h.

*

V sobotu, 24. 11. 2012 od 8.00h do 20.00h budeme mať modlitby 12/1.

*
V nedeľu, 25. 11. 2012 budú rozhlasové služby Božie vysielane od nás z Dúbravky.
Slovenský rozhlas príde nahrávať tieto Bohoslužby v nedeľu pred tým, 18. 11. 2012.
Prosíme vás o modlitby a o účasť.
*
Každú nedeľu si môžete u našej sestry kostolníčky Dášky Dvořačkovej zakúpiť
časopisy: Evanjelický posol, Tvorbu, Cirkevné listy, Evanjelický východ. Tiež ponúkame MIRIAM: všeobecne kresťanský časopis určený hlavne ženám každého veku. Mužom
môže časopis pomôcť lepšie pochopiť ženské myslenie, alebo im môže poslúžiť ako
darček pre svoje maminky, manželky, sestry, priateľky,...
MIRIAM je alternatíva k bulváru. Venuje sa typickým ženským témam ako manželstvo,
výchova detí, práca, zdravý životný štýl, recepty, tvorivosť, domácnosť, k najpútavejším
rubrikám patria skutočné príbehy žien o problémoch, ktoré sa často dotýkajú každej z
nás. Cieľom je ponúknuť inšpiráciu pre hľadanie odpovedí u Boha. Časopis vychádza 4x
do roka, predajná cena je 1,50EUR za výtlačok.
*
Stretnutie Spoločenstva evanjelických žien sa bude konať v nedeľu, 4. novembra o 15.00
hod. v zborovej sieni na Legionárskej 6. Na tému „Viera alebo náboženstvo“ bude hovoriť
sestra farárka Erika Hlačoková.
*
Zem Ježiša Krista a časť Exodu IZRAEL – JORDÁNSKO * Poznávací zájazd – pre
evanjelikov Termín: 4.3. – 12. 3. 2013 * Cena: 690,- EUR + 250,- USD. Viac informácii na
nástenke.

*
Pozývame vás na stretnutie STOPKA - 28.10.2012 o 15.00 v Malom kostole. Téma: "Čo
nevidíš?" Kazateľom bude brat farár Štefan Kišš, ktorý nám k tejto téme porozpráva z vlastnej
skúsenosti ako nevidiaci a predsa duchovným zrakom vidiaci.

ZZoossnnuulláá::
† Božena Kubaljaková, 91 r.

SSlluužžbbyy BBoožžiiee vv ddccéérroocciirrkkvváácchh
4. október
Nový kostol
Veľký kostol
UPC

8.30h - Mišina
9.30h - Hlačoková
9.30h - Balko

10.00h – Śefránko
Malý kostol 17.00h - Polcková

17.00h - Mozola

