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Zlomená kliatba
· Prelúdium
· Predspev
Liturg: Najsvätejší
Zbor: 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

Liturg: Bratia a sestry! Zhromaždili sme sa na tomto svätom mieste, aby
sme spoločne počúvali Božie slovo a aby sme sa modlitbami a chválami
utiekali k Trojjedinému Pánu Bohu o pomoc a zmilovanie. Keďže sa
vlastnou silou nemôžeme zbaviť svojich hriechov, volajme spoločne
k Pánu Bohu týmito slovami:
Zbor: Všemohúci a láskavý Bože! Zmiluj sa nad nami a odpusť nám naše
hriechy. Pomáhaj nám, aby sme tu prežívali pravé spoločenstvo s Tebou.
Upevni aj spoločenstvo medzi nami, keď Ťa budeme vzývať, chváliť
a velebiť. Vypočuj nás pre Ježiša Krista, nášho Pána a Spasiteľa. Amen.

Liturg: Pán Ježiš nás uisťuje o odpúšťajúcej Božej milosti, keď nám aj
dnes hovorí: Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby
nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho. Amen.
· Pieseň č. 206
1. Bože dobrý, Svätý Pane, / nech tu zbožne prebývame, / kde Tvoje slovo
nám znie; / nech ono nám do sŕdc vniká / a istotou ich preniká, / že len
tak Ťa uctíme, / keď to slovo / Tebou dané zachováme a život náš / mu
podriadime v každý čas.
2. My vieme, že len Duch Svätý / nám v srdciach vieru roznieti, / aby sme
Teba ctili / sťa Kristovi učeníci, / úprimne v Neho veriaci / sa Tebe
posvätili; / Toho svojho / Ducha daj nám, Otče náš sám, / nech sme slávy
Tvojej hlásatelia praví.
· Sláva, pozdrav, kolekta
· Epištola – Ef 4, 1 – 6
· Pieseň č. 203
1. V jedného Boha veríme, Otca vševládneho. / Zem i nebesá Jeho sú,
my dietky sme Jeho. / Čo viditeľné jestvuje a neviditeľné, / len z Jeho vôle
povstalo, / Ním bolo stvorené.
2. Veríme v Krista Ježiša: Syn jednorodený / od Otca od večnosti bol
na spásu nám daný. / Trpel, smrť kríža podstúpil, / v tretí deň z mŕtvych
vstal. / Na pravici Otca sedí, slávu večnú prijal.
3. Veríme v Ducha Svätého, Oživovateľa,/ ktorý svojou božskou mocou
nás k jednote volá./ Veríme vín odpustenie a z mŕtvych vzkriesenie,/ po
ňom verných život večný čaká prisľúbený.
· Kázeň – Mk 10, 46 - 52
· Modlitba, oznamy, požehnanie

· Pieseň č. 416
1. Duša moja, rozpomeň sa na Pánovu dobrotu,
na tie mnohé dobrodenia, čo nám dáva k životu.
On ma dosiaľ každý deň cestou pravdy viedol len,
ba aj pred diablom ukrutným dal chrániť anjelom svojim.
2. Žiadna v svete ľudská múdrosť Tvoje nesmierne skutky,
ani najlepšia výrečnosť, nevysloví naveky;
Tvojej dobrote, Tvorca, niet počiatku, niet konca,
o všetkých sa verne staráš, v Kristu nás k sebe privádzaš.
· Antifóna č. 49
Liturg: Pane Bože, vyslyš pokorné prosby naše.
Zbor: Volanie naše nech príde k Tebe, Pane, zmiluj sa.
· Kolekta, Áronovské požehnanie
· Pieseň č. 416, 4.verš
4. Ach, vypočuj, Otče milý, za čo Ťa dieťa prosí.
Kriste, so mnou v tejto chvíli buď i po všetky časy.
Tešiteľ, Duchu Svätý, v daroch hojný, bohatý,
vyslyš žiadosť môjho srdca, nech sa splní prosba vrúca.

* Starí rodičia z vďačnosti voči Pánu Bohu pri krste vnučky Hanky
venujú na cirkevný zbor 200 €.
* Bohuznáma sestra Želmíra pri príležitosti svojho životného jubilea
ďakuje Pánu Bohu za doterajšie vedenie a žehnanie. Prosí o ďaľšiu
milosť, zdravie a ochranu. Pre potreby nášho cirkevného zboru venuje
milodar 100€ a hluchoslepým deťom v Červenici 50€.
* Bohuznáma sestra Mária venuje cirkevnému zboru milodar 100€.

* Krstní rodičia, starí rodičia a rodičia pri krste Damiánka venujú na

cirkevný zbor 100€.
* Mladomanželia Valovičovci pri príležitosti sobáša venujú na kostol
50€.
* Bohuznáma sestra pri 5. výročí úmrtia svojho manžela s vďačnosťou
spomína na spoločne prežité roky života a na chrám Boží venuje
milodar 100€.
* Ofera z nedele 19.9. bola 215,86€.

* V nedeľu 3. októbra bude v našom zbore na Službách Božích
slávnosť Poďakovania za úrody zeme spojená s Večerou Pánovou.
Zároveň prebehne voľba predsedníctva seniorátu.

Utorok
(28.9.)
Štvrtok
(30.9.)
Piatok
(1.10.)
Nedeľa
(3.10.)

16:00
17:30
18:30
10:00

Modlitebné stretnutie
Biblická hodina
Nácvik spevokolu
Služby Božie DD - EDS Partizánska

14:45 Konfirmačné vyučovanie
15:15 DDorast – zborová sieň
10:30 Služby Božie – Poďakovanie za úrody zeme,
Večera Pánova + Detská besiedka

