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Hospodin dáva vzrast sejbe
káže: Bc. Ctirad Hrubý (ECM ČO Mikulov)

Organové prelúdium
Pozdrav
Introit: „Na teba sa upierajú oči všetkých, ty im dávaš pokrm v pravý čas. Otváraš
svoju ruku a ochotne sýtiš všetko, čo žije.“ ( 145,15-16)
 Pieseň č. 28, v. 1-4

Apoštolské vyznanie viery
Kolekta (modlitba farára)
Starý zákon – Dt 8,7-10
Gloria Patri
Evanjelium – Mt 15,32-39
 Pieseň č. 376, v. 1-2

Oznamy a osobné svedectvo viery
 Pieseň č. 376, v. 3

Požehnanie detí (modlitba)
 Pieseň č. 376, v. 4 - dobrovoľná finančná zbierka

Kázeň – Flp 3,7-14
 Pieseň č. 257, v. 1-3

Sv. Večera Pánova (liturgia 2.2.2),
Modlitby prítomných a modlitba Pánova
 Pieseň č. 257, v. 4-5

Požehnanie (slovo na cestu): „Ďakujte Hospodinovi, lebo je dobrý, lebo naveky trvá
jeho milosť.“ (1Krn 16,34) Milosť Božia buď vždy s Vami! Amen.
Záverečná prosba – „Amen! Ty nás požehnaj...

Kázňový text: Flp 3,7-14
7 No to, čo mi bolo ziskom, som pre Krista pokladal za stratu. 8 A vôbec, všetko pokladám za stratu pre
vznešenosť poznania Krista Ježiša, môjho Pána. Pre neho som všetko ostatné stratil a pokladám to za
odpad, aby som získal Krista 9 a bol v ňom ako človek bez vlastnej spravodlivosti, ktorá je zo zákona, ale
aby som mal spravodlivosť skrze vieru v Krista, spravodlivosť z Boha, založenú na viere; 10 aby som
poznal jeho a moc jeho zmŕtvychvstania i účasť na jeho utrpeniach. Beriem na seba podobu jeho smrti,
11 aby som tak dosiahol vzkriesenie z mŕtvych. 12 Nie že by som to všetko bol už dosiahol a bol už
dokonalý, ale bežím, aby som to získal, pretože si ma získal aj Kristus Ježiš. 13 Bratia, ja si nenamýšľam, že
som to už získal, ale len jedno robím: zabúdam na to, čo je za mnou, a usilujem sa o to, čo je predo mnou.
14 Bežím k cieľu za nebeskou cenou, totiž za Božím povolaním v Kristovi Ježišovi.

OZNAMY:
 Budúcu nedeľu budú čítané bohoslužby,
ktoré povedie členka farského staršovstva
s. Magdaléna Čisárová. Srdečne Vás
pozývame!
V tomto týždni chceme vo svojich
príhovorných modlitbách myslieť na:
 Mission Summit v Prahe (s. Jana
Křížová);
Modlitebné námety nájdete na našej
webovej stránke.
 Zasadnutie farského staršovstva bude vo
štvrtok 12. októbra 2017 o 18,15h. Účasť
členov farského staršovstva je povinná!
Prosíme, aby ste si tento dátum poznačili.
 Biblická hodina v utorok 3. októbra 2017
o 17,30h. Venujeme sa štúdiu Listu
apoštola Pavla Rimanom. Téma: „Rim 2,1729.“ Srdečne Vás pozývame!
 Pokiaľ viete o niekom, že potrebuje
príhovorné modlitby, dajte nám to vedieť.
Na ranných modlitbách sa budeme modliť
za dotyčného brata alebo sestru.
 Pokiaľ viete o niekom, že potrebuje
vyslúženie sviatosti sv. Večere Pánovej
v domácnosti,
môžete
to
oznámiť
br. farárovi Ivanovi Lukáčovi.

OFERA:

PRAVIDELNÉ AKTIVITY:
08,40h – Ranné modlitby
(každý deň v pracovnom týždni sa
stretávame ku spoločným modlitbám
a čítaniu Božieho slova)

PONDELOK
10,00h – Štúdium Biblie v DD Betánia
(štúdium Biblie pre bratov a sestry, ktorí
bývajú v domove dôchodcov)

UTOROK
17,30h – Biblická hodina
(štúdium Biblie pre všetkých, ktorí túžia
po hlbšom poznaní Božieho slova)

ŠTVRTOK
14,00h – Vyučovanie náboženstva I.
(náboženská výchova na ZŠ K. Ves)
14,50h – Vyučovanie náboženstva II.
(náboženská výchova na ZŠ K. Ves)

NEDEĽA
09,30h – Detská besiedka
(svoje deti, vnúčatá môžete priviesť na
besiedku, ktorá je počas bohoslužieb
v priestoroch našej modlitebne)
09,30h – Dorast
(aj staršie deti majú svoj program, na
ktorom sa venujú zaujímavým témam)
09,30h – Bohoslužby
(vedie: Magdaléna Čisárová)

10,00h – Bohoslužby v DSS Betánia
Minulú nedeľu bola: 219 €.
(káže: Ivan Lukáč)
Srdečne Vám ďakujeme za každý milodar, ktorý je prinesený z úprimného srdca.
Božie slovo hovorí: „Ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7)

