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Boží dotyk u tých najbiednejších
Predspev: „Stíš sa a pred Ním sa skloň...“
Introit: Žalmista sa k Hospodinovi utieka týmito slovami: „Zmiluj sa nado mnou,
Pane, veď celý deň volám k tebe. Obveseľ dušu svojho služobníka, k tebe ju, Pane, povznášam.“ ( 86,3-4)
 Pieseň č. 166, v. 1-4

Apoštolské vyznanie viery
Kolekta (modlitba farára)
Starý zákon – Dt 4,29-31
Gloria Patri
Evanjelium – Lk 10,38-42
 Chválospev (1)

Oznamy a osobné svedectvo viery
 Chválospev (2)

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

Kázeň – 1Kr 17,7-16
 Pieseň č. 254, v. 1-2

Modlitby prítomných a modlitba Pánova
 Pieseň č. 254, v. 3

Požehnanie (slovo na cestu): „Hospodin je môj pastier, nič mi nechýba. Áno, dobrota
a milosť budú ma sprevádzať po všetky dni môjho života. Vracať sa budem do Hospodinovho domu, pokiaľ bude žiť.“ ( 23,1.6) Milosť Božia buď vždy s Vami!
Amen.
Záverečná prosba – „Amen! Ty nás požehnaj...

Kázňový text: 1Kr 17,7-16
7 Onedlho však potok vyschol, lebo v krajine nebolo dažďa. 8 Hospodin oslovil Eliáša: 9 Zober sa a odíď do Sarepty, ktorá
patrí Sidonu, a usaď sa tam. Prikázal som totiž jednej vdove, aby sa o teba starala. 10 Tak sa vybral do Sarepty. Keď pri-

šiel k mestskej bráne, práve tam akási žena zbierala drevo. Zavolal na ňu: Prines mi, prosím, trochu vody v nádobe, nech sa
napijem. 11 Keď ju šla nabrať, zavolal na ňu: Prines mi so sebou aj kúsok chleba. 12 Povedala: Akože žije Hospodin, tvoj
Boh, nemám nič upečené. Mám iba za hrsť múky v hrnci a trochu oleja v nádobe. Práve zbieram pár kúskov dreva a potom
pôjdem niečo pripraviť sebe a svojmu synovi. Keď to zjeme, čaká nás smrť. 13 Eliáš jej však povedal: Neboj sa, choď
a urob, čo si povedala. No urob z toho najprv malý posúch pre mňa a prines mi ho. Sebe a svojmu synovi ho pripravíš potom. 14 Lebo takto vraví Hospodin, Boh Izraela: Múky v hrnci neubudne ani nádoba s olejom sa nevyprázdni, kým Hospodin nezošle na zem dážď. 15 Odišla i urobila, ako jej prikázal Eliáš. Dlhší čas mala čo jesť ona, on i jej domácnosť.
16 Múky v hrnci neubúdalo ani nádoba s olejom sa nevyprázdňovala podľa Hospodinovho slova, ktoré vyslovil Eliáš.

OZNAMY:
 Bohoslužby v DSS Betánia so sv. Večerou
Pánovou dnes o 11,00h na Partizánskej
ul. v Bratislave – Starom Meste.
 V tomto týždni chceme vo svojich príhovorných modlitbách myslieť na:
 Partizánske (s. Štefánia Sklenarová);
 Praha, SKP Horní Počernice (s. Gabriela
Selingerová).
Modlitebné námety nájdete na našej webovej stránke v sekcii „Príhovorné modlitby“.
 Budúcu nedeľu budeme mať bohoslužby
pri príležitosti Poďakovania za úrody
zeme, v rámci ktorých bude vyslúžená aj
sviatosť sv. Večere Pánovej. Tiež očakávame návštevu z nášho partnerského zboru
ECM ČO Mikulov. Zvesťou Božieho slova
nám poslúži br. farár Ctirad Hrubý. Popoludní bude spoločný program. Srdečne Vás
pozývame!
 Biblická hodina v utorok 26. septembra
2017 o 18,00h. Venujeme sa štúdiu Listu
apoštola Pavla Rimanom. Téma: „Rim 2,116.“ Srdečne Vás pozývame! Pozvite aj Vašich priateľov a blízkych.

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)

STREDA
16,00h – Bohoslužby v DSS Dúbravka
(bohoslužby pre bratov a sestry, ktorí
bývajú v domove dôchodcov Pri kríži)

ŠTVRTOK
10,00h – Štúdium Biblie v DD Betánia
(štúdium Biblie pre bratov a sestry, ktorí
bývajú v domove dôchodcov)
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 – Bohoslužby so sv. VP
(káže: Ctirad Hrubý)

 Aj v tomto školskom roku 2016/2017 sa konajú bohoslužby v DSS Dúbravka
1x do mesiaca v stredu o 16,00h v penzióne Pri kríži.

OFERA:
Minulú nedeľu bola: 131,50 €.
Srdečne Vám ďakujeme za každý milodar, ktorý je prinesený z úprimného srdca.
Božie slovo hovorí: „Ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7)

