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Duchovná podvýživa – čo s ňou?
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, Epištola 2Tim 1, 6-14
Pieseň č. 646 (požehnanie detí)
Evanjelium Mt 28, 16-20, Viera všeobecná kresťanská
Pieseň č. 471
Kázeň Lk 9, 10-17
Modlitba, oznamy
Pieseň č. 633 – 1.v.
Antifóna č. 85
Kňaz: Blahoslavený je národ, ktorému je Bohom Hospodin.
Zbor: Ľud, ktorý si On vyvolil za vlastníctvo.
Kolekta, Áronovské požehnanie
Pieseň č. 633
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*
Bohuznámi manželia ďakujú Pánu Bohu za požehnanie ich manželstva. Porúčajú sa aj
naďalej do Jeho milostivých rúk. Venujú na náš CZ 100 €.

KKáázzňňoovvýý tteexxtt:: LLkk 99,, 1100--1177
10 Keď sa apoštolovia vrátili, vyrozprávali Ježišovi, čo vykonali. Vzal ich so sebou a
uchýlil sa do samoty smerom k mestu Betsaide. 11 Keď sa zástupy dozvedeli o tom,
nasledovali Ho. On ich prijal a hovoril im o kráľovstve Božom a liečil tých, čo
potrebovali uzdravenie. 12 Ale deň sa začal nachyľovať. Vtedy pristúpili dvanásti a
povedali Mu: Rozpusť zástupy, aby sa rozišli do okolitých dedín a usadlostí, uchýlili
sa tam a zaopatrili si potravu, lebo tu sme v pustom kraji. 13 Ale On im povedal:
Dajte im vy jesť. Odpovedali: Nemáme viac, iba päť chlebov a dve ryby; len ak by
sme azda sami šli nakúpiť pokrm pre všetok tento ľud. 14 Bolo ich totiž okolo
päťtistíc mužov. I povedal (Ježiš) učeníkom: Usaďte ich v skupinách asi po päťdesiat.
15 Urobili tak a usadili všetkých. 16 Vtedy vzal tých päť chlebov a obe ryby,
pozdvihol oči k nebu, požehnal ich, lámal a dával učeníkom, aby kládli pred zástup.
17 A oni jedli a všetci sa nasýtili. A zo zvyšných odrobín zozbieralo sa dvanásť košov.

PPrrooggrraam
m ttýýžžddňňaa
8.9.2013 Nedeľa
10,30h Služby Božie
10,30h Detská besiedka

10.9.2013 Utorok
18,30h Spevokol
11.9.2013 Streda
18,00h Biblická hodina

13.9.2013 Piatok
17,30h Modlitby
Nedeľa 15.9.2013
10,30h Služby Božie
10,30h Detská besiedka
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*
Pozývame Vás na stretnutia novovznikajúceho spoločenstva „Od-Mlad“ bude to
spoločenstvo ľudí, ktorí sa možno neradia ku generácii „mládež“, ale sú mladí duchom
a chcú rásť vo viere. Budeme sa stretávať každý štvrtok o 18,30 hod. V októbri začíname
a tešíme sa na Vás !!!
*
Každú nedeľu pred službami Božími alebo v týždni počas úradných hodín je
možnosť venovať cirkevný príspevok za rok 2013, alebo ho môžete poslať na účet cirk.
zboru (č. ú. je uvedené v hlavičke Bulletinu). Do účelu napíšte CP a meno aj počet osôb
za ktoré platíte.
*
Prosíme rodičov a starých rodičov, aby prihlásili svoje deti, narodené v roku 2001
a staršie na vyučovanie konfirmácie do prvého ročníka.
*
Základy práce s dorastom, konfirmandmi, mládežou... môžete získať na kurze
Detskej misie. Termíny: 27.-29. 9. 2013 a 25.-27. 10. 2013 v Stredisku Detskej misie v
Častej. Viac informácií na www.detskamisia.sk. Prihlásiť sa môžete do 20.9.2013 cez
online formulár alebo mailom na terem@detskamisia.sk.
*

Ofera minulú nedeľu bola 145,03 €. Srdečne ďakujeme.

Spoločná hospodárska správa (správa budov) Partizánska 2, Po-Pi: 8.30 – 13.00 tel.: 02 5441 4070
Farský úrad CZ ECaV Bratislava Legionárska, Legionárska 4, Tel.: 02 6446 3354
Farský úrad CZ ECaV Bratislava Staré Mesto, Konventná 11, Tel.: 02 5441 3031

