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Veľkolepé stretnutie
Predspev: „Stíš sa a pred Ním sa skloň...“
Introit: „Plesaj Hospodinovi, celá zem! Radostne slúžte Hospodinovi, prichádzajte
pred neho s jasotom! Vstúpte do jeho brán s vďakou a s chválospevom do jeho nádvorí, ďakujte mu, dobrorečte jeho menu, lebo Hospodin je dobrý, jeho milosť trvá naveky a jeho vernosť z pokolenia na pokolenie!“ (Ž 100,1-2.4-5)
 Pieseň č. 253, v. 1-4

Nicejské vyznanie viery - Nicaenum
Kolekta /modlitba farára/
Starý zákon – Ez 34,11-16.20-24
Gloria Patri
Epištola – Ef 1,15-23
 Chválospev (1) + oznamy a osobné svedectvo viery
 Chválospev (2) + požehnanie detí /modlitba/
 Chválospev (3) + dobrovoľná finančná zbierka

Kázeň – Mt 25,1-13
Chvíľa ticha
 Pieseň č. 158, v. 1-2

Modlitby prítomných a modlitba Pánova
 Pieseň č. 158, v. 3-4

Požehnanie: „Buď verný až do smrti a dám ti veniec života!“ (Zj 2,10c) Amen.
Záverečná prosba – „Amen! Ty nás požehnaj...“

KÁZŇOVÝ TEXT: Mt 25,1-13
1 Vtedy sa nebeské kráľovstvo bude podobať desiatim pannám, ktoré si vzali lampy a vyšli
v ústrety ženíchovi. 2 Päť z nich bolo pochabých a päť rozumných. 3 Pochabé si vzali lampy, ale
olej si so sebou nevzali. 4 Rozumné si však vzali s lampami v nádobkách aj olej. 5 Keď ženích
dlho neprichádzal, na všetky prišli driemoty a zaspali. 6 O polnoci sa rozľahol krik: Hľa, ženích!
7 Vtedy sa zobudili všetky panny a pripravili si lampy. 8 Tu pochabé povedali rozumným: Dajte
nám zo svojho oleja, lebo naše lampy hasnú! 9 No rozumné odpovedali: Nie! Aby azda nebolo
málo aj nám, aj vám, choďte radšej k predavačom a kúpte si! 10 No kým išli kupovať olej, prišiel
ženích, a tie, čo boli pripravené, vošli s ním na svadbu; a dvere sa zavreli. 11 Napokon prišli aj
ostatné panny a povedali: Pane, pane, otvor nám! 12 On im však odpovedal: Amen, amen, hovorím vám, nepoznám vás. 13 Bedlite teda, lebo neviete dňa ani hodiny!

OZNAMY:
 Po bohoslužbách budeme mať zborové posedenie, ktoré bude so spoločným občerstvením v zasadačke na Panenskej 12. Prezentáciou z potuliek po Svätej Zemi nám poslúžia manželia Pavel a Oľga Polákovci.
 Bohoslužby so sv. Večerou Pánovou budúcu nedeľu 3.12. v našej modlitebni ECM.
Už máme prvú adventnú nedeľu.
 Adventná ekumenická bohoslužba budúcu nedeľu 3.12. o 17,00h v našej modlitebni ECM. V rámci bohoslužieb bude slávenie eucharistie podľa Limskej liturgie.
 V tomto týždni chceme vo svojich príhovorných modlitbách myslieť na:
⦿ Bratislava – Staré Mesto (br. Ivan Lukáč) / ⦿ Jihlava (br. Milan Mrázek).
 Ranné modlitby každý deň v dňoch pracovného týždňa v kancelárii farského úradu
od 8,40h. Ak máte túžbu modliť sa, ste vítaní!
 Biblická hodina v utorok 28.11. o 17,30h. Pokračujeme v štúdiu Listu sv. apoštola
Pavla Rimanom. Srdečne Vás pozývame! Pozvite aj Vašich priateľov a známych.
 Adventná adorácia každý pondelok v adventnom období o 17,00h v modlitebni.
V advente sa chceme sústrediť na intenzívne očakávanie príchodu Pána Ježiša Krista.
 Do Vašej pozornosti Vám dávame celocirkevné zbierky ECM SO 2017:
⦿ 26.11. - Fond VK, ⦿ 10.12. - Fond misie v Európe, ⦿ 24.12. - Sociálny fond.
 Naša farnosť v spolupráci so ZUŠ M. Ruppeldta pripravuje Staromestský advent
hudby a slova, ktorý sa uskutoční vo štvrtok 14.12. o 15,30h na Panenskej 11. Zaznejú piesne, koledy žiakov ZUŠ a duchovné zamyslenie. Na znamenie Božej prítomnosti si
budeme spoločne pripaľovať plameň sviece.
 Heslá 2018 si môžete zakúpiť u s. Lucie Lukáčovej v cene 4,50€.

OFERA:
Minulú nedeľu bola 81 €. - Srdečne Vám ďakujeme za každý príspevok.

