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Boží dotyk cez službu
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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. 362
Sláva, pozdrav, kolekta
Žalm 145, 1-2 a 15-21 v.
Básne detí
Pieseň č. 343 (požehnanie detí)
Evanjelium – Lk 12, 13-21
Viera všeobecná kresťanská
Pieseň č. 363
Kázeň – 2K 9, 6-15
Modlitba, oznamy
Pieseň spevokolu
Pieseň č. 628 – 1.v.
Antifóna č. 76
Kňaz: Na Teba sa, Pane, upínajú oči všetkých.
Zbor: A Ty im načas dávaš pokrm.
Kolekta, Áronovské požehnanie
Pieseň č. 628

Kázňový text: 2K 9, 6-15
6 Toto však hovorím: Kto skúpo rozsieva, skúpo bude aj žať; kto však hojne
rozsieva, hojne bude aj žať. 7 Každý (nech dá), ako si umienil v srdci, nie z
neochoty alebo z prinútenia; lebo ochotného darcu miluje Boh. 8 A Boh má moc vo
všetkom rozhojniť pri vás svoju milosť, aby ste vo všetkom mali vždy dostatok
všetkého (pre seba), aj nadbytok pre každý skutok, 9 ako je napísané: Rozsypal,
dal chudobným, jeho spravodlivosť trvá naveky. 10 A Ten, kto rozsievačovi dáva
semeno i chlieb, aby mal čo jesť, dá a rozmnoží vaše osivo, dá vzrast plodom vašej
spravodlivosti, 11 a vo všetkom budete obohatení na všemožnú štedrosť, ktorá
skrze nás pôsobí vďačnosť Bohu. 12 Lebo táto služba lásky nielenže doplňuje
nedostatky svätých, ale rozmnožuje aj vďačnosť mnohých k Bohu. 13 Veď keď sa
dokazujete v tejto službe lásky, oslavujú Boha, že sa poslušne priznávate k
evanjeliu Kristovmu a štedro sa delíte s nimi a so všetkými. 14 Modlia sa za vás,
túžia po vás pre nesmiernu milosť Božiu vo vás. 15 Vďaka Bohu za Jeho
nevýslovný dar!
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* Rodina Bagiová s vďakou Pánu Bohu a s prosbou o zdravie pre celú rodinu venuje 30 € na
náš CZ.
* Bohuznámy brat pri príležitosti poďakovania za úrody venuje na bežnú prevádzku nášho
zboru 100 €.
* Sestra Marta Hollareková pri svojich narodeninách ďakuje Pánu Bohu za zdravie a Jeho
doterajšie vedenie. Porúča sa do Božích rúk aj naďalej. Venuje 20 €.
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*
Ďakujeme všetkým, ktorí priniesli zo svojej úrody a zvlášť Milke, Dáške a Libuške, že
vyzdobili náš kostol.
*
V nedeľu 12.10. o 14,00h bude v našom kostole stretnutie dôchodcov a najstaršej
generácie z Domovov, kde pravidelne chodievame. Vystúpi aj náš spevokol. Služby Božie budú
s Večerou Pánovou. Prosíme Vás o pomoc pri prinesení a príprave občerstvenia – chlebíčkov,
koláčikov, aby sa hostia u nás dobre cítili. Viac info u našej sestry kostolníčky Dášky Dvořáčkovej,
alebo Elenky Bacharovej.
*
Ofera na budúcu nedeľu je vyhlásená Generálnym presbyterstvom ECAV pre Svetový
luteránsky zväz.
*
Prosíme rodičov a starých rodičov, aby prihlásili svoje deti, narodené v roku 2002 a staršie
na vyučovanie konfirmácie do prvého ročníka. Stretnutie bude v stredu o 14,30h.
*
Každú nedeľu pred službami Božími alebo v týždni počas úradných hodín je možnosť
zaplatiť si cirkevný príspevok za rok 2014.
*
Stretnutie Spoločenstva evanjelických žien veľkej Bratislavy sa bude konať 5. októbra
2014 o 15,00h v zborovej sieni na Legionárskej ulici. Prednáškou na tému „Nebudeš mať iných
bohov okrem mňa!" poslúži brat farár Martin Šefranko.
*

Ofera minulú nedeľu bola 203,62 €.

ZZoossnnuullíí::
CZ Legionárska - † Ing. Dorota Lalinská, 90 r.
CZ Staré mesto - † Idka Kurucová, 84 r.

Nedeľa, 19.10. bude venovaná naším deťom. Na službách Božích bude pre nich
prispôsobený program, dostanú aj požehnanie ako každú nedeľu. Prosíme, priveďte
svoje deti, vnúčatá do nášho spoločenstva.

Klub 6+ pre deti bude v sobotu 25.10. o 9,30h. Srdečne pozývame.

MODLITBY 24/1 budú 17.10. – 18. 10., v piatok a sobotu od 18,00h
do 18,00h. Zapísať sa môžete do zoznamu pri východe z kostola.

OBNOV NÁS 11. Konferencia Rodinného spoločenstva ECAV (11.KRoS)
Hotel**SOREA, Ľubovnianske Kúpele 6. - 9. 11. 2014
Témy: 1. Dá sa dnes nepripodobňovať svetu? (Samuel Linkesch, Ľubomír Badiar)
2. Ako a v čom sa mám premieňať? (Ján Hroboň)
3. V čom potrebujem(e) obnoviť? (Peter Mihoč)
4. Ako dnes rozpoznávať Božiu vôľu? (Slavomír Sabol)
- A množstvo ďalších seminárov.
Ubytovanie je v Ľubovnianskych kúpeľoch pri Starej Ľubovni, Hotel SOREA v
dvojlôžkových izbách. Prihlásiť sa môžete do 15. októbra 2014 vyplnením
a odoslaním prihlasovacieho formulára. Cena na osobu a deň: 20,-€ Konferenčný
poplatok: 5,- €. Cena za celý pobyt pre jednu osobu: 65,- €. Viac info na
http://www.rodinnespolocenstvo.sk/

Pravidelné stretnutia v našom CZ:
Pondelok – 6. 10. 2014
Utorok – 7. 10. 2014

Streda – 8. 10. 2014

14,15h Vyučovanie konfirmandov – 2. ročník
(Vzdelávanie ku kresťanskej dospelosti. Ročník navštevujú mladí
narodení v roku 2002, 2001 a starší)
18,30h Nácvik spevokolu – zborová sieň
(pozývame medzi nás všetkých, ktorí radi spievajú, nácvik spevokolu trvá
hodinu a máte možnosť stráviť čas v spoločenstve milej duchovnej
rodiny)
14,35h Vyučovanie konfirmandov – 1. ročník
(Vzdelávanie ku kresťanskej dospelosti. Ročník navštevujú mladí
narodení v roku 2003, 2002 a starší)
18,00h Biblická hodina – zborová sieň
Téma: Nový život v Kristovi, Ef 1, 16 - 2, 10
(štúdium Biblie, pre všetkých, ktorí túžia po hlbšom poznaní Božieho
slova)
9,00h Služby Božie DD - EDS Partizánska
(Služby Božie pre sestry a bratov, ktorí bývajú v Domove dôchodcov)

Štvrtok – 9. 10. 2014

18,30h Od-mlad – zborová sieň
(stretnutie nielen mladých ľudí, ale rôznej vekovej kategórie, pre
všetkých, ktorí chcú tráviť čas v spoločenstve a v Božej blízkosti, na
chválach, pri Božom slove a na modlitbách)
15,00h Dorast – zborová sieň
(stretnutie mladých od konfirmačného veku až do 20 rokov, pri
spoločných hrách, výklade Božieho slova a pri piesňach doprevádzaných
našou hud. skupinou)

Piatok – 10. 10. 2014

Nedeľa – 12. 10. 2014

18,00h Modlitby – kancelária br. farára
(spoločný čas pri modlitbách za náš cirk. zbor ale aj za všetkých, ktorí
modlitby potrebujú, príďte sa spoločne modliť za svoje rodiny aj všetko
čo máte na srdci do našej skupinky)
10,30h Služby Božie – kostol
(káže domáci brat farár Ján Hroboň)
10,30h Besiedka – detská miestnosť
(svoje deti, vnúčatá môžete priviesť na besiedku, ktorá je počas služieb
Božích v priestoroch nášho kostola. Je rozdelená do dvoch skupín predškolskej a školskej.)

Ú
Úrraaddnnéé hhooddiinnyy ffaarrsskkééhhoo úúrraadduu::
Pondelok:

12,00 hod.

-

15,30 hod.

Utorok:

12,00 hod.

-

18,30 hod.

Streda:

10,00 hod.

-

18,00 hod.

Štvrtok:

Nestránkový deň

Piatok:

10,00 hod.

-

15,30 hod.

mimo úradných hodín je možné dohodnúť si stretnutie telefonicky: 0915 87 22 48

