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Svedectvo bez prekážok
Organové prelúdium
Introit: Žalmista vyznáva: „Moje ústa budú rozprávať o tvojej spravodlivosti, každý
deň o tvojich spásnych skutkoch... .“ ( 71,15)
 Pieseň č. 6, v. 1

Nicejské vyznanie viery (Nicaenum)
Kolekta (modlitba farára)
Žalm –

119,33-49

Gloria Patri
Evanjelium – Lk 9,23-27
 Pieseň č. 6, v. 2

Oznamy a osobné svedectvo viery
Požehnanie detí (modlitba)
 Pieseň č. 6, v. 3 - dobrovoľná finančná zbierka

Kázeň – Sk 16,23-32
 Pieseň č. 448, v. 1

Modlitby prítomných a modlitba Pánova
 Pieseň č. 448, v. 2

Požehnanie (slovo na cestu): Pán Ježiš povedal: „Choďte do celého sveta a ohlasujte
evanjelium všetkému stvoreniu.“ (Mk 16,15) Milosť Božia buď vždy s Vami! Amen.
Záverečná prosba – „Amen! Ty nás požehnaj...

Kázňový text: Sk 16,23-32
23 Uštedrili im veľa rán, uvrhli ich do väzenia a žalárnikovi prikázali, aby ich spoľahlivo strážil. 24 Keď
žalárnik dostal tento rozkaz, vrhol ich do vnútorného žalára a nohy im zovrel do klady. 25 Okolo polnoci
sa Pavol a Sílas modlili, spievali Bohu chválospevy a väzni ich počúvali. 26 V tom nastalo také silné zemetrasenie, že sa otriasli základy žalára. Všetky dvere sa odrazu otvorili a všetkým sa uvoľnili putá.
27 Keď sa žalárnik prebudil, videl dvere väzenia pootvorené, vytasil meč a chcel sa zabiť, lebo si myslel,
že väzni ušli. 28 Ale Pavol skríkol mocným hlasom: Neubližuj si, veď sme všetci tu! 29 Žalárnik si vypýtal
svetlo, vbehol dnu a celý rozochvený padol pred Pavla a Sílasa. 30 Keď ich vyviedol von, povedal: Páni,
čo mám robiť, aby som bol spasený? 31 A oni mu odpovedali: Ver v Pána Ježiša a budeš spasený ty aj tvoj
dom. 32 A ohlasovali Pánovo slovo jemu i všetkým, čo boli v jeho dome.

OZNAMY:
 V tomto týždni chceme vo svojich príhovorných modlitbách myslieť na:
 Trnava (br. Ľuboš Tagaj);
 Litoměřice (br. Zdeněk Brož).
Modlitebné námety nájdete na našej webovej stránke v sekcii „Príhovorné modlitby“.
 Biblická hodina v utorok 19. septembra
2017 o 18,00h. Venujeme sa štúdiu Listu
apoštola Pavla Rimanom. Téma: „Rim 1,1832.“ Srdečne Vás pozývame! Pozvite aj Vašich priateľov a blízkych.
 V dňoch 20. – 24. septembra 2017 sa koná Duchovno-rekreačné stretnutie sestier Evanjelickej aliancie v Račkovej doline. Téma: „Nádej = cieľ pred očami“.
 1. októbra 2017 očakávame návštevu
z nášho partnerského zboru ECM ČO Mikulov. Na nedeľných bohoslužbách zvesťou
Božieho slova bude slúžiť br. farár Ctirad
Hrubý. Srdečne Vás pozývame!
 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)

UTOROK
18,00h – 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
(káže: Ivan Lukáč)
11,00h – Bohoslužby v DSS Betánia
(bohoslužby pre bratov a sestry, ktorí
bývajú v domove dôchodcov)

Minulú nedeľu bola: 187 €.
Srdečne Vám ďakujeme za každý milodar, ktorý je prinesený z úprimného srdca.
Božie slovo hovorí: „Ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7)

MILODARY:


Ďakujeme br. Vojtechovi Sirkovskému, ktorý na potreby nášho zboru daroval 20 €.

