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Láska je trpezlivá
· Prelúdium
· Privítanie
· Pieseň - Duše slyšíš klopání (J. Tranovský, sólo: Filip Blaškovič)
· 3. adventná svieca - Trpezlivosť (číta: Lucia Mišunová)
· Hudobný vstup (Ema Mišunová: Svitanie, na klavíri hrá autorka)
· Predspev - adventný: Rosu dajte
· Konfiteor
· Pieseň č. 18
· Sláva, pozdrav, kolekta
· Evanjelium - Mt 11, 2-10
· Pieseň - Príď, ó príď... (kvartet)
· Kázeň - Jk 1, 2-4; 1K 13,4 modlitba
· Hudobný vstup
(T. Kosche - variácie na Príď spasenie... organ: Anna Mišunová)
· Oznamy, požehnanie
· Hudobný vstup
· Antifóna č. 6
Kňaz: Raduj sa, dcéra Sionská, ajhľa, tvoj Kráľ prichádza k Tebe.
Zbor: Príď, ó Kráľu Sionský, spravodlivý a spasenia plný.
· Kolekta, Áronovské požehnanie
· Záverečná pieseň - Milosť Kristova

Kázňový text: Jk 1, 2-4; 1K 13, 4
Bratia moji, pokladajte si za najväčšiu radosť, že prišli na vás rozličné
pokúšania, vediac, že skúšky vašej viery spôsobia vytrvalosť. Ale vytrvalosť
nech je dokonalá v skutku, aby ste boli dokonalí a celí bez úhony, aby ste v
ničom nemali nedostatok. ... Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá, nezávidí,
láska sa nevystatuje a nenadúva.

Milodary:
*

Bohuznáma sestra Ľudmila pri platení cirkevného príspevku venuje
na cirkevné ciele 30 €.

*

Bohuznáma rodina z vďačnosti voči Pánu Bohu venuje na cirkevné
ciele 100 €.

*

Ofera z nedele 6.12. bola 168,67 €.

Oznamy:
*

Máme na predaj: čítanie na každý deň Tesnou bránou (4 €),
evanjelický stolový kalendár (3,50 €), nástenný kalendár (5,50 €),
ako aj Tranovského ročenku (4 €). Zakúpiť si ich môžete pri východe
z kostola, alebo na FÚ.

*

V utorok 15.12. o 17:30 budú v našom kostole večerné služby Božie
na tému: Adventné zastavenie s Jánom Krstiteľom. Srdečne Vás
pozývame k Božiemu slovu a sústredeniu sa na blížiace sa vianočné
sviatky.

