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Spomínať alebo napredovať?
Organové prelúdium
Introit: Žalmista i nás pozýva k Bohu týmito slovami: „Poďte, skloňme sa, v úcte sa
pokloňme, pokľaknime pred Hospodinom, svojím Tvorcom.“ (Ž 95,6) Amen.
 Pieseň č. 27, v. 1

Apoštolské vyznanie viery
Liturgická modlitba
Evanjelium – Lk 5,1-11
 Pieseň č. 27, v. 2

Stručný životopis Dr. Martina Luthera
Predstavenie 95. téz Dr. Martina Luthera
 Pieseň č. 27, v. 3

Kázeň – Rim 12,1-2
Chvíľa ticha
Oznamy
 Pieseň č. 278, v. 1-2

Sv. Večera Pánova
Modlitby prítomných a modlitba Pánova
 Pieseň č. 278, v. 3-4

Požehnanie: Nech Vás všetkých na ceste životom viery sprevádza Trojjediný Boh
Otec i Syn i Duch Svätý, naveky požehnaný. Amen. Choďte v mene Božom. Amen.
 Pieseň „Hrad prepevný“ (hymna ECAV)

Kázňový text: Rim 12,1-2

1 Povzbudzujem vás teda, bratia, pre Božie milosrdenstvo, aby ste prinášali
svoje telo ako živú, svätú, Bohu príjemnú obetu, ako svoju duchovnú službu
Bohu. 2 A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovením
zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, čo mu je príjemné, čo je dokonalé.
OZNAMY
 Spomienkové bohoslužby pri príležitosti Pamiatky zosnulých budú vo štvrtok
2.11. o 17,00h v našej modlitebni. Chceme si spoločne spomenúť na našich drahých
zosnulých, ktorí nás, v nádeji vzkriesenia, predišli z časnosti do večnosti. Srdečne Vás
pozývame! Príďte sa potešiť a povzbudiť Božím slovom a modlitbou.
 V nedeľu 5.11. budú bohoslužby so sv. Večerou Pánovou. Prídu medzi nás bratia
a sestry zo Starokatolíckej cirkvi v Bratislave. Zvesťou Božieho slova poslúži starokatolícky kňaz, br. Martin Kováč. Srdečne Vás pozývame!
 Biblická hodina bude v utorok 7.11. o 17,30h v malej sále za modlitebňou. Pokračujeme v štúdiu Listu sv. apoštola Pavla Rimanom. Téma: „Rim 4,13-25“. Srdečne Vás
pozývame! Pozvite aj Vašich priateľov a známych.
 Diakonia ECM SO organizuje prípravu vianočných balíčkov pre dva naše zbory:
Gerlachov (br. farár Ľuboslav Sirkovský) – pre 30 detí vo veku 5-12 rokov a Veľké
Kapušany (s. farárka Svetla Kömíves Francisty) – pre 5 detí vo veku 6-8 rokov. Našej
farnosti bolo pridelené zakúpenie 30 ks farbičiek a 30 ks strúhadiel. Zakúpené veci
môžete dať kontaktnej osobe za diakoniu, ktorou je br. Milan Holeš. Termín: do 15.11.
Vedúca diakonie ECM SO s. Milena Belková ďakuje všetkým, ktorí sa podieľali na tejto
zbierke.
 Spevácky zbor maďarských pedagógov na Slovensku Lajosa Vassa, Evanjelický a.
v. cirkevný zbor Bratislava – Staré Mesto, Reformovaný kresťanský cirkevný
zbor v Bratislave a Maďarský inštitút v Bratislave Vás srdečne pozývajú 11.11.
o 17,00h do Veľkého kostola na Panenskej ul. v Bratislave – Starom Meste na slávnostný koncert spojený s prezentáciou CD na počesť 500. výročia reformácie.
 Heslá 2018 – denné úvahy nad Božím slovom od autorov z rôznych kresťanských cirkví (ECM, ECAV, BJB, AC, CB, RC) si môžete zakúpiť v cene 4,50€. Nech sa páči!
 Stále si môžete zakúpiť náš celocirkevný časopis Ohnisko. K dispozícii sú aj staršie
čísla. Nech sa páči!

