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Boží hnev
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. 378
Sláva, pozdrav, kolekta, Epištola Žid 9, 26-31
Pieseň č. 618 (počas 2.v. požehnanie detí)
Evanjelium Mt 18, 23-35
Viera všeobecná kresťanská
Pieseň č. 325
Kázeň 3 M 26, 27-28
Modlitba, oznamy
Pieseň č. 474, 1. a 2.v.
Antifóna č. 50

27 Ak ma ani na toto
nebudete poslúchať a
postavíte sa mi na
odpor, 28 i ja sa vám s
hnevom postavím na
odpor a potrestám vás
sedemnásobne za vaše
hriechy.
3 M 26, 27-28

Kňaz: Zvelebujte so mnou Hospodina. Haleluja.
Zbor: A spoločne vyvyšujme Jeho meno. Haleluja.
Kolekta, Áronovské požehnanie
Pieseň č. 474

M
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*
Bohuznámy brat s vďačnosťou za Božiu pomoc a s prosbou o Božie vedenie
a ochranu venuje na náš CZ 50 €.
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Nedeľa (30.9.)
10.30h Služby Božie
Utorok (2.10.)
18.30h Nácvik spevokolu

Štvrtok (4.10.)
17.30h Biblická hodina
18.30h Mládež

Piatok (5.10.)
17.30h Modlitby
Nedeľa (7.10.)
10.30h Služby Božie s VP
16.00h Manželské večery

SSlluužžbbyy BBoožžiiee vv ddccéérroocciirrkkvváácchh
7. október
Nový kostol
Veľký kostol

8.30h - Šefranko
9.30h - Hlačoková

10.00h - Grešo
18.00h - Mišina
Malý kostol 18.00h - Hlačoková
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* V nedeľu, 7.10. budeme mať poďakovanie za úrodu. Budeme vďační, ak by ste priniesli zo
svojej úrody a prišli pomôcť s výzdobou, stretneme sa v sobotu, 6.10. o 17.00h. Úrodu môžete
priniesť aj v piatok, 5.10. o 18.00h.
* Srdečne Vás pozývame na stretnutie s najstaršími členmi zboru a obyvateľmi domovov
dôchodcov na území nášho cirkevného zboru. Stretnutie bude v nedeľu, 14. októbra v
Zborovom dome v Dúbravke. Začne sa o 14.00h službami Božími s Večerou Pánovou. Po
skončení služieb Božích bude občerstvenie v Zborovom dome. Prosíme sestry, ktoré môžu
upiecť koláče, aby ich doniesli pred službami Božími, alebo popoludní k nám do Zborového
domu v Dúbravke. Ďakujeme všetkým, ktorí stretnutie zabezpečujú. Pre našich hostí
objednávame autobus. O 13.00h odchádza spred Domova dôchodcov Stupava, o 13.20h spred
Penziónu Na barine v Lamači, o 13.35h spred Penziónu Pri kríži v Dúbravke. Adresa Zborového
domu v Dúbravke: Schneidra-Trnavského 2/A. Spojenie MHD: 5, 20, 83 – zastávka:
Damborského.
*
Srdečne pozývame na služby Božie STOPKA (nielen) pre hľadajúcich, ale pre každého,
ktoré sa uskutočnia v nedeľu, 30. septembra o 15.00h v Malom kostole. O téme „Odváž sa!“
nám porozpráva sestra farárka Erika Hlačoková. Budeme veľmi radi, ak sa spoločne stretneme
pri Božom slove, piesňach, modlitbách, rozhovoroch.
* Spolok Živena bude mať vo štvrtok, 4. októbra o 15.30h stretnutie v Starom lýceu na
Konventnej ulici č. 15 na prvom poschodí. Bude to spomienkové stretnutie k 140. výročiu
úmrtia Andreja Sládkoviča. Prednášku na tému „Nehaňte ľud môj...“ povie PhDr. Daniela
Hroncová Faklová, autorka životopisnej knihy o Sládkovičovi.
* Stretnutie SEŽ veľkej Bratislavy sa bude konať 7.10.2012 o 15.00h v Prievoze.
Na tému „Múdre spolunažívanie so všetkým stvorením“ bude hovoriť sestra Ľudmila Holeková.
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