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Život s Kristom
· Pieseň na úvod – Ty si Pánom, Ty si Kráľom (kapela)
· Predspev
Liturg: Tvoj ľud pred Tebou sa schádza, Bože náš.
Zbor: Tvoj ľud pred Tebou sa schádza, Bože náš.
K Tebe ideme, lebo Ty si dobrotivý, k Tebe ideme, Ty veľký Bože náš.
Liturg: Tvoj Duch príď ku nám Ty slávny Bože náš.
Zbor: Tvoj Duch príď ku nám Ty slávny Bože náš. K Tebe ideme..
Liturg: Svojou láskou spájaj Tvoj ľud Bože náš.
Zbor: Svojou láskou spájaj Tvoj ľud Bože náš. K Tebe ideme...
· Pieseň - Kajúca
1.Odpusť, že dnes tak ako včera / som Tebe vernosť sľuboval,
/: odpusť, od rána do večera / do skutkov že som zradu dal.:/
2. Odpusť, že neviem prijať ľudí,/ vypočuť s láskou radu dať,
/: Odpusť, že v srdci často súdim,/ Keď brat sa začne potkýňať.:/
3. Odpusť, že bývam v hneve, zlosti, / A slnko nad tým zapadá,
/: Odpusť, že srdce bez milosti / Slepému na zem padnúť dá.:/
4. Odpusť mi, Pane, zas a znova, / odpusť že dlhy lásky mám,
/: odpusť mi všetky prázdne slová, / veď Ty si zľutovný Boh sám.:/

· Sláva, pozdrav, kolekta
· Epištola – Ef 6, 10-17
· Pieseň č. 355
1. Oslavuj Pána, veď celý svet spravuje slávne, / na orlích krídlach Ťa
nesie, ochraňuje verne, / Až doposiaľ mnoho dobrého ti dal,/ či si to
necítil zjavne?
2.Oslavuj Pána, všemocného Vládcu a Kráľa, / nech Mu znie chválospev,
akým Ho anjeli slávia! / Piesňou a hrou, harfami aj citarou / hlásajme:
Buď Bohu chvála!
3. Oslavuj Pána, veď život i zdravie ti dáva, / silu ti vlieva a v priazni
svojej zachováva. / Aj v kríži On počul, utíšil tvoj ston, / pod krídla si Ťa
ukrýva.
4. Oslavuj Pána, zo všetkých síl chválu Mu vzdávaj. / Všetko, čo jestvuje,
smelo k Nemu sa priznávaj! / Svetlom je v tmách a nádejou
v úzkostiach. / Velebiť Ho neprestávaj!
·
·
·
·
·

Evanjelium – Mt 12, 15-21
Viera všeobecná kresťanská
Pieseň – Ohláste z najvyšších striech.. (kapela, T. Bartošiová)
Kázeň, modlitba – R 14, 15-21
Pieseň - 484, 1.verš
1. Za ruku veď ma, Pane, Ty sám ma veď, / len s Tebou neprestajne
nech kráčam vpred. / Bez Teba neviem ďalej kadiaľ ísť mám, / Ty zostaň
pri mne stále a veď ma sám.

· Antifóna č. 64
Liturg: Ja som vínny kmeň a vy ste ratolesti, hovorí Kristus Pán.
Zbor: Kto zostáva v Ňom, ten prináša veľa ovocia.

· Kolekta
· Áronovské požehnanie
· Pieseň na záver
1. Nech dobrý Pán je stále s nami, / život náš nech premieňa, / naplní
i srdcia naše, pokoj dá. / Nech dobrý Pán je stále s nami, všetko zlé nech
premáha, / pokoj, lásku srdciam našim rozdáva.
Refr.: /: Ty sám, ó, Pane, príď a žehnaj nás.:/
2. Do ríše tmy a temných nocí, / prichádza a svieti nám, / kde bol plač,
tam slzy smútku zotrie nám. / Nech dobrý Pán je stále s nami, / všetko
zlé nech premáha, / v Jeho mene nový život začína.
Refr.: /: Ty sám, ó, Pane, príď a žehnaj nás.:/

Milodary:
* Pri poslednej rozlúčke s manželom, otcom a starým otcom Ing. Jozefom
Skoknom ďakuje pozostalá rodina Pánu Bohu za Jeho život a porúča sa do
Božej ochrany. Na cirkevný zbor venuje 200 €.
* Bohuznáma sestra Ľudmila venuje cirkevnému zboru milodar 200 €.
* Ofera z nedele 17.10. bola 154,99 €.

Oznamy:
* Budúcu nedeľu 31.10. na Pamiatku reformácie budú Služby Božie aj
o 9:30 aj o 10:30 spojené s Večerou Pánovou.
* Podľa nariadenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky je
cirkevný zbor povinný po dobu 30 dní viesť evidenciu účastníkov Služieb
Božích. Po uplynutí tejto doby budú uvedené zoznamy s osobnými údajmi
zničené. Preto Vás prosíme, keby ste sa pri vchode zapísali a lístok s údajmi
hodili do pripravených schránok.

* Srdečne Vás pozývame aj dnes o 18:00 na spoločné nedeľné večerné
stíšenie pre všetky generácie pri modlitbe a hudbe. Budúcu nedeľu 31.10.
modlitebné stretnutie NEBUDE. (Vedú manželia Fraňovci)
* Výsledky volieb predsedníctva bratislavského seniorátu sú nasledovné:
za seniora bratislavského seniorátu bol zvolený brat farár Mgr. Pavel Kollár
s 94,3% odovzdaných hlasov. Za seniorálneho dozorcu bol zvolený brat Ing.
Peter Synak so 67% hlasov. Brat Ing. Ivan Plačko získal 30% hlasov.
* Hľadáme dobrovoľníkov do tímu spolupracovníkov nášho cirkevného
zboru na premietanie prezentácií počas Služieb Božích (vhodné aj pre
dorastencov a mládežníkov) a taktiež na službu pri vchode. Viac informácií
v kancelárii farského úradu, alebo telefonicky u s. Bednárovej 0910 747 818.
* Prosíme všetkých členov cirkevného zboru, ktorí ešte nemajú uhradený
cirkevný príspevok za tento rok, keby si ho vyrovnali u sestry pokladníčky
pred Službami Božími, alebo na farskom úrade, či prevodom na účet.
Ďakujeme!

Pozývame Vás na stretnutia a Služby Božie v 44. týždni:
Utorok
(26.10.)
Štvrtok
(28.10.)
Piatok
(29.10.)
Nedeľa
(31.10.)

16:00 Modlitebné stretnutie
17:30 Biblická hodina
18:30 Nácvik spevokolu
10:00 Služby Božie v EDS Partizánska
18:30 Kurz „Manželské večery“
18:30 Stretnutie Od-Mlad
14:45 Konfirmačné vyučovanie- NEBUDE
15:15 DDorast
Pamiatka reformácie
9:30 Služby Božie s Večerou Pánovou
10:30 Služby Božie s Večerou Pánovou
10:30 Detská besiedka

