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Nepokoj ako dôsledok hriechu
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. 219
Sláva, pozdrav, kolekta
Epištola R12, 18-21, Viera všeobecná kresťanská
Pieseň č. 355 (požehnanie detí)
Kázeň
Modlitba, oznamy
Pieseň: Hospodin, Ty si Pastier môj
Večera Pánova
Áronovské požehnanie
Pieseň č. 573

KKáázzňňoovvýý tteexxtt:: JJ 1144,, 2277

2277 PPookkoojj vváám
m zzaanneecchháávvaam
m,, ssvvoojj ppookkoojj vváám
m ddáávvaam
m,, nniiee aakkoo ssvveett
ddáávvaa,, vváám
m jjaa ddáávvaam
m.. N
Neecchh ssaa vváám
m nneerrm
múúttii ssrrddccee aa nneessttrraacchhuujjee!!

M
Miillooddaarryy
*
Bohuznáma sestra venuje na náš cirkevný zbor 10 €.
*
Pri rozlúčke s Mgr. Martinou Zedekovou venuje pozostalá, zarmútená rodina z Martina
30 € na náš CZ.

PPrrooggrraam
m ttýýžžddňňaa
29.9.2013 Nedeľa
10,30h Služby Božie s VP
10,30h Detská besiedka
1.10.2013 Utorok
10,00h Služby Božie DD Stupava
18,30h Spevokol

2.10.2013 Streda
15,30h Služby Božie DD Pri kríži
18,00h Biblická hodina
3.10.2013 Štvrtok
13,00h Služby Božie DD Lamač
18,30h Od-mlad

4.10.2013 Piatok
14,30h Vyuč. konfirmand. 2.roč.
17,30h Modlitby
6.10.2013 Nedeľa
10,30h Služby Božie
10,30h Detská besiedka

O
Ozznnaam
myy
*
Na budúcu nedeľu budeme mať v našom cirk. zbore Poďakovanie za úrody. Zdobiť
náš kostol budeme v piatok, 4.10. o 17,30h. Prosíme, aby ste prispeli na túto výzdobu
z vašej úrody.
*
Prosíme rodičov a starých rodičov, aby prihlásili svoje deti, narodené v roku 2001
a staršie na vyučovanie konfirmácie do prvého ročníka.
*
Prvé stretnutie dorastu plánujeme na pondelok 7. 10. o 15.30h. Srdečne
pozývame bývalých konfirmandov aj všetkých mladých, ktorí majú záujem.
*
Pozývame Vás na stretnutia novovznikajúceho spoločenstva „Od-Mlad“ je to
spoločenstvo ľudí, ktorí sa možno neradia ku generácii „mládež“, ale sú mladí duchom
a chcú rásť vo viere. Stretávame sa každý štvrtok o 18,30 hod.
*
Večer v kostole, nedeľa 29. septembra 2013 o 18.00h. Pozývame Vás na toto
mimoriadne večerné misijné stretnutie v Novom kostole. Program večera: kázeň br.
farára Ulricha Parzanyho z evanjelizácie ProChrist 2013. Týmto večerom zároveň
chceme upriamiť našu pozornosť na pripravovanú evanjelizáciu ProChrist 2014.
Prosíme, pozvite aj priateľov a známych.
*
Stretnutie SEŽ veľkej Bratislavy sa bude konať 6. októbra 2013 o 15,00h v Zborovej
sieni na Legionárskej ulici č. 6. Prednášať na tému „Martin Rázus“ bude literárny historik,
textológ a publicista Michal Gáfrik. Srdečne pozývame!
*
Pozývame na tradičný Vianočný spev pre život pre Nadáciu Výskum rakoviny s Veľkým
zborom donských kozákov, ktorý bude v sobotu 21. 12. 2013 o 16,00h vo Veľkom evanjelickom
kostole. Najlacnejšie vstupenky od 20. 9. 2013 a v kníhkupectvách Jonatan a
Reformata.(www.juras.sk)
*
Ofera minulú nedeľu bola 145,31 €. Srdečne ďakujeme.

