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Láska dáva našej časnosti rozmer večnosti
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!
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. 374 (1.v. iba spevokol, ostatné spolu)
Sláva, pozdrav, kolekta
Smútočný žalm 90
Pieseň č. 453
Evanjelium J 15, 12-17
Krst
Viera všeobecná kresťanská
Pieseň č. 662 (požehnanie detí)
Kázeň 1 J 4, 10-12
Pieseň spevokolu
Spomienka na zosnulých
Modlitba, Oznamy
Pieseň č. 475 – 1.v.
Antifóna č. 81
Kňaz: Blahoslavení sú všetci, ktorí v Pánu umierajú.
Zbor: Oni od svojich prác odpočívajú
Kolekta, Áronovské požehnanie
Pieseň č. 475

Kázňový text: 1 J 4, 10-12
10 V tom je láska, že nie my sme milovali Boha, ale že On miloval nás a poslal
svojho Syna ako obeť zmierenia za naše hriechy. 11 Milovaní, keď si nás Boh
takto zamiloval, aj my sa máme milovať navzájom. 12 Boha nikto nikdy nevidel;
ak sa milujeme, Boh zostáva v nás a Jeho láska je v nás dokonalá.

M
Miillooddaarryy::
*
Pri spomienke na svojich rodičov prosiac Pána Boha o pokoj, pevné zdravie
a požehnanie, venuje sestra Hodžová na CZ 35 €.
*
Bohuznáma sestra s láskou spomína na svojich blízkych zosnulých Andreja
a Jána. Porúča seba a svoju rodinu do Božích milostivých rúk. Venuje 20 €.
*
Mladí manželia prosia o Božie požehnanie na spoločnej ceste životom.
Venujú na CZ 50 €.
*
Pri krste Lukáša a Lindy, rodina venuje 50 € na CZ.

PPrrooggrraam
m ttýýžžddňňaa
3.11.2013 Nedeľa
10,30 Služby Božie
10,30 Detská besiedka
4.11.2013 Pondelok
14,30 Vyuč. konfirmandov 1. roč.
5.11.2013 Utorok
10,00 Služby Božie DD Stupava
18,30 Spevokol

6.11.2013 Streda
15,30 Služby Božie DD Pri kríži
18,00 Biblická hodina
7.11.2013 Štvrtok
9,00 Služby Božie kaplnka EDS
18,30 Od-Mlad

8.11.2013 Piatok
14,30 Vyuč. konfirmandov 2. roč.
15,00 Dorast
17,30 Modlitby
10.11.2013 Nedeľa
10,30 Služby Božie
10,30 Detská besiedka

O
Ozznnaam
myy
*
Druhú novembrovú nedeľu 10.11. chystáme služby Božie venované najmä
našim deťom. Bude pre nich prispôsobený program aj požehnanie detí.
*
Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli a pomohli s občerstvením na stretnutí
dôchodcov minulú nedeľu u nás v Dúbravke.
*
Stretnutie SEŽ veľkej Bratislavy sa bude konať netradične až 17. novembra
2013 o 15,00h v Zborovej sieni na Legionárskej ulici č. 6. Prednášať na tému "Ako
nájdem milostivého Boha?" bude dekan EBF UK v Bratislave Mgr. Ľubomír Batka,
PhD. Srdečne pozývame!
*
Ofera minulú nedeľu bola 345 €. Srdečne ďakujeme.

