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Pamiatka REFORMÁCIE
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. 274
Sláva, pozdrav, kolekta, Žalm 48
Pieseň č. 264
Kázeň Ef 2,8
Modlitba, oznamy

Lebo milosťou ste spasení skrze
vieru. A to nie sami zo seba; je
to dar Boží. Ef 2,8

Antifóna č. 65
Kňaz: Hospodin mocností je s nami. Haleluja.
Zbor: Hradom prepevným je nám Boh Jákobov. Haleluja.
Kolekta, Áronovské požehnanie
Pieseň č. 263

O
Ozznnaam
myy
*
Dnešná ofera 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.

