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Modlitba ako nástroj víťazstva
Predspev: „Stíš sa a pred Ním sa skloň...“
Pozdrav a privítanie
Introit: Svätý Jakub píše: „Veľa zmôže účinná modlitba spravodlivého.“ (Jk 5,16b)
 Pieseň č. 222, v. 1-4

Apoštolské vyznanie viery
Kolekta (modlitba farára)
Žalm – Ž 32,1-5.10-11
Gloria Patri
Evanjelium – Mt 9,1-8
 Chválospev (1)

Oznamy a osobné svedectvo viery
 Chválospev (2)

Požehnanie detí (modlitba)
 Chválospev (3) - dobrovoľná finančná zbierka

Kázeň – 1Sam 1,9-18
Chvíľa ticha (kontemplácia)
 Pieseň č. Príd. 11, v. 1-2

Modlitby prítomných a modlitba Pánova
 Pieseň č. Príd. 11, v. 3

Požehnanie (slovo na cestu): „Pokoj bratom a láska s vierou od Boha Otca a od Pána Ježiša Krista. Milosť nech je so všetkými, ktorí milujú nášho Pána Ježiša Krista nehynúcou láskou.“ (Ef 6,23-24) Amen.
Záverečná prosba – „Amen! Ty nás požehnaj...

Kázňový text: 1Sam 1,9-18

9 Keď sa raz v Šile najedli a napili, Anna vstala. Kým kňaz Eli sedel na stolci
pri verajach Hospodinovho chrámu, 10 ona sa v žalostnom plači modlila k
Hospodinovi. 11 Pritom zložila tento sľub: Hospodin zástupov, ak milostivo
pozrieš na trápenie svojej služobnice a rozpomenieš sa na ňu, ak na ňu nezabudneš, ale jej dáš mužského potomka, darujem ho Hospodinovi na celý život
a britva sa jeho hlavy nedotkne. 12 Keď sa už dlho modlila pred Hospodinom,
Eli pozoroval jej ústa. 13 Anna si však hovorila iba v srdci. Keďže sa jej pohybovali pery a hlas nebolo počuť, Eli ju pokladal za opitú. 14 Eli sa jej spýtal:
Dokedy budeš opitá? Vytriezvi! 15 Anna odpovedala: Nie je to tak, môj pane,
som žena, ktorá má dušu plnú bôľu. Nepila som víno ani iný opojný nápoj, iba
dušu som si vylievala pred Hospodinom. 16 Nepokladaj svoju služobnicu za
ničomnú ženu, lebo čo som doteraz hovorila, pochádzalo z veľkého žiaľu
a trápenia. 17 Eli na to povedal: Choď v pokoji. Boh Izraela nech splní tvoju
prosbu, s ktorou si sa naňho obrátila. 18 Odpovedala: Kiež tvoja služobnica
nájde u teba priazeň. Žena potom odišla svojou cestou, zajedla si a tvár už
nemala smutnú.

OZNAMY
 Budúcu nedeľu 29.10. bude v rámci bohoslužieb obnovenie krstných sľubov. Je to
vzácna príležitosť, kedy si spoločne chceme pripomenúť to, čo sme sľúbili pri sviatosti
krstu svätého – vernosť Pánu Bohu. Nie je to vykonanie druhého krstu! Prosíme
Vás, aby ste sa na túto chvíľu pripravili a tak z Božej milosti prežili požehnaný čas.
 V tomto týždni chceme vo svojich príhovorných modlitbách myslieť na:
 Pezinok (br. Ľuboš Tagaj);
 SKP Jihlava (br. Dávid Chlupáček).
 Bohoslužby so sv. Večerou Pánovou dnes o 11,00h v DSS Betánia v Starom Meste.
Prosíme Vás o modlitby za starkých v tomto zariadení.
 V pondelok 23.10. o 18,00h sa v Primacionálnom paláci v Bratislave - Starom Meste
uskutoční medzináboženské stretnutie. Zaznejú stanoviská ku spolupráci za mier
a pokoj vo svete od predstaviteľov kresťanského (farár Ivan Lukáč), židovského
(rabín Misha Kapustin) a moslimského (imám Mohamad Hasna) náboženstva.
 Biblická hodina v utorok 24.10. o 17,30h. Téma: „Rim 3,21-31; 4,1-12“. Srdečne Vás
pozývame! Pozvite aj Vašich priateľov a blízkych.
 Bohoslužby v DSS Pri kríži v stredu 25.10. o 16,00h v Bratislave - Dúbravke. Prosíme Vás o modlitby za starkých v tomto zariadení.

 Štúdium Biblie v DSS Betánia vo štvrtok 26.10. o 10,00h na Partizánskej ul. v Bratislave – Starom Meste. Prosíme o modlitby za starkých v tomto zariadení.
 Koncert k 500. výročiu reformácie sa uskutoční v sobotu 28.10. o 17,00h v Dome
kultúry v Pezinku. V rámci koncertu zaznejú piesne a duchovný príhovor br. superintendenta ECM SO prof. Pavla Procházku na tému: „Reformácia a metodizmus“. Vstup
voľný!
 Reformačné bohoslužby s Večerou Pánovou pri príležitosti 500. výročia reformácie budú v utorok 31.10. o 17,00h v našej modlitebni. Biblická hodina nebude!
 Aj tento rok sa naša farnosť zapojila do projektu „Koľko lásky sa zmestí do krabice
od topánok“. Prosíme tých, ktorí sa rozhodli podporiť deti v Srbsku v rámci tohto projektu, aby svoje balíčky pripravili do 30.10. Viac podrobností a informácii Vám rada
poskytne s. Janka Vidová. (mobil: 0944 207 956; e-mail: vidovajanka@yahoo.com)
 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. Na
koncerte bude pripomienka 135. výročia narodenia a 50. výročia úmrtia Zoltána Kodálya a 90. výročia narodenia a 25. výročia úmrtia Lajosa Vassa. Koncert podporili Úrad
vlády Slovenskej republiky.
 Detská misia pripravuje Kurz A pre mladých pracovníkov s deťmi v sobotu 11.11.
v Bratislave na Legionárskej ul. 6. Kurz A je určený hlavne pre vek 12-16 rokov. Zúčastňujú sa ho aj starší, aj keď pre kategóriu nad 17 rokov je určený kurz EVDI (Efektívne
vyučovanie detí). Prihlásiť sa môžete na stránke www.detskamisia.sk alebo na tel. č.:
02/555 693 78 do 7.11. Ak máte o to záujem alebo viete o niekom, komu by tento
kurz pomohol, využite túto príležitosť.
 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€.

OFERA
Minulú nedeľu bola 169,43 €.
Srdečne Vám ďakujeme za každý príspevok, ktorý je prinesený z úprimného srdca.
Božie slovo hovorí: „Ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7)

MILODARY
Br. Vojtech Sirkovský venuje na potreby našej farnosti 8,40 €. Ďakujeme!

MYŠLIENKA JOHNA WESLEYHO, ANGLIKÁNSKEHO KŇAZA
A ZAKLADATEĽA METODIZMU

„Nedbanlivosť v duchovnom živote pôsobí v našej duši tmu. Najčastejšie prichádza so zanedbávaním osobnej modlitby. Tento nedostatok sa
nemôže porovnať so žiadnym iným duchovným cvičením. Keď nevyužívame všetky možnosti spojenia s Bohom, neprinášame pred Neho
svoje prosby a nevylievame si pred Ním svoje srdcia, rýchlo sa prejaví,
že naša duša len živorí, nerastie správne a nežijeme naplno. Keď sme
nedbalí v modlitbe a dovolíme ľuďom, práci alebo inej činnosti, aby
nás zdržiavali od tohto cviku v ústraní, určite bude náš duchovný život pomaly upadať. To
isté sa stane, keď sa modlíme len narýchlo, povrchne alebo ľahostajne, keď často alebo nadlho modlitbu vynecháme. Náš duchovný život postupne odumrie.“
(Breviár JW, str. 31 - „Nezanedbávaj modlitbu!“)

MODLITBY ECM SO A ČO ⇨ 22. – 28.10.2017
 PEZINOK (br. Ľuboš Tagaj)
Na konci tohto týždňa - 28. 10. 2017 organizujeme koncert k 500.výročiu reformácie. Prosíme o modlitby za to, aby táto akcia priniesla ovocie na Božiu slávu v podobe zdôraznenia
a vysvetlenia jedinečnosti Krista, Písma, milosti a viery.
 SKP JIHLAVA (br. Dávid Chlupáček)
Prosím o modlitby ve věci:
- Příprava projektu a rekonstrukce budovy pro sociální službu – azylový dům pro muže.
V posledním čtvrtletí 2017 potřebujeme mít zpracovaný projekt a podanou žádost, abychom
získali finanční podporu. Celý projekt a stavební práce budou probíhat 2018-2019, takže to
bude stále aktuální modlitba, jenom v průběhu času se projekt bude nacházet v různých fázích.

