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Sľuby – koľko ich už vlastne bolo?
Predspev: „Stíš sa a pred Ním sa skloň...“
Pozdrav
Introit: Žalmista vyznáva: „Toto je deň, ktorý urobil Hospodin, plesajme a radujme
sa v ňom!“ (Ž 118,24)
 Pieseň č. 2, v. 1-4

Kolekta (modlitba farára)
Starý zákon – 1Krn 17,1-15
Gloria Patri
Evanjelium – Mt 5,33-37
 Chválospev (1)

Oznamy, osobné svedectvo viery + požehnanie detí (modlitba)
 Chválospev (2) - dobrovoľná finančná zbierka

Kázeň – Koh 5,3-4
 Pieseň č. 145, v. 1-2

Obnova krstnej zmluvy (liturgia 1.4)
 Pieseň č. 209, v. 1-2

Modlitba Pánova
 Pieseň č. 209, v. 3-4

Požehnanie: Boh Otec, Syn a Duch Svätý nech pracuje vo vás, takže zrodení z vody
a Ducha, žite ako verní učeníci Ježiša Krista. Amen. Boh každej milosti, ktorý vás
povolal ku svojej večnej sláve v Kristovi, nech vás upevní a posilní mocou Ducha
Svätého, aby ste žili v milosti a pokoji. Amen.
Záverečná prosba – „Amen! Ty nás požehnaj...

Kázňový text: Koh 5,3-4

3 Ak dáš Bohu sľub, nemeškaj ho splniť, lebo v hlupákoch nemá zaľúbenie.
Čo sľúbiš, splň! 4 Lepšie je, ak nesľubuješ, ako keď sľúbiš, a nesplníš.
OZNAMY
 Budúcu 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!
 V tomto týždni chceme vo svojich príhovorných modlitbách myslieť na:
 farnosť Sereď (br. Pavle Kocev);
 SKP Jihlava – Naděje pro život (br. David Chlupáček).
 Ranné modlitby mávame každý deň v dňoch pracovného týždňa v kancelárii farského
úradu od 8,40h. Spoločne si čítame Božie slovo a modlíme sa za rôzne potreby. Ak by
si sa chcel k nám pridať, budeme veľmi radi. Teším sa na Teba!
 Reformačné bohoslužby s Večerou Pánovou pri príležitosti 500. výročia reformácie budú v utorok 31.10. o 17,00h v našej modlitebni. Biblická hodina z tohto dôvodu nebude. Pri štúdiu Písma svätého sa stretneme v utorok 7.11. o 17,30h.
 Spomienkové bohoslužby pri príležitosti Pamiatky zosnulých budú vo štvrtok
2.11. o 17,00h v našej modlitebni. Srdečne Vás pozývame!
 Ešte je posledná možnosť pripraviť vianočné balíčky pre deti zo Srbska do pondelka
30.10. Viac podrobností a informácii Vám rada poskytne s. Janka Vidová.
 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.
Koncert podporil 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€. Nech sa páči!
 Stále si môžete zakúpiť náš celocirkevný časopis Ohnisko. K dispozícii sú aj staršie
čísla. Nech sa páči!

OFERA
Minulú nedeľu bola 150,50 €.
Srdečne Vám ďakujeme za každý príspevok, ktorý je prinesený z úprimného srdca.
Božie slovo hovorí: „Ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7)

MYŠLIENKY JOHNA WESLEYHO, ANGLIKÁNSKEHO KŇAZA
A ZAKLADATEĽA METODIZMU

„Je ľahké dôverovať Bohu, keď Ho môžeme vidieť, keď sa
prehľadne rysuje cesta pred nami. Keď sme zo všetkých strán
obkľúčení a nevidíme únikovú cestu, je pred Bohom naša dôvera oveľa lepšia a príjemnejšia.“
„Pravý protestant verí v Boha, úplne dôveruje Jeho milosrdenstvu, bojí sa Ho detskou bázňou a miluje Ho celou dušou. Slúži Bohu
v duchu a pravde. Za všetko Mu ďakuje. Volá k Nemu srdcom i ústami
v každom čase a na každom mieste. Ctí si Jeho sväté meno a Jeho slovo a slúži
Mu verne po všetky dni svojho života.“
(Breviár JW, str. 34 - „Dôvera v Boha“)

„Na univerzite som mal veľa študentov. Mal som s nimi veľa práce. Aký bol
výsledok? Čo sa z nich stalo? Koľkí z nich si ešte spomenú na svojho učiteľa
alebo na svojho Boha? – Boh však buď pochválený! Mal som niekoľko žiakov,
ktorí sú dostatočnou odmenou za moju námahu. „...pretože teraz akoby sme
ožili, keď vy stojíte pevne v Pánovi.“ (1Tes 3,8)
(Breviár JW, str. 34 - „Pevní v Bohu“)

MODLITBY ECM SO A ČO ⇨ 29.10. – 04.11.2017
 SEREĎ (br. Pavle Kocev)
Prosíme za:
- nedeľné slávnostné bohoslužby ku „ Vďake za úrodu“, aby tí, ktorí prídu, mohli
naplno prežiť vďačnosť a lásku voči Pánovi a deti odovzdali svoj detský program;
- za sestry z nášho zboru, ktoré sa rozhodujú ísť na Konferenciu sestier v novembri, aby mali pekný čas a doniesli potešenie aj ďalším;
- mladých v zbore, aby sa zapájali a rástli na slávu Pánovi.
Ďakujeme za:
- letné mesiace a aktivity, ktoré sme mohli spoločne uskutočniť v zbore;
- starších, ktorí sa vytrvalo modlia a sú pre nás povzbudením.

 SKP JIHLAVA – Naděje pro život (br. Dávid Chlupáček)
- Modlíme se za nové prostory/byty/bytový dům pro sociální službu – azylový dům
pro ženy a rodiny s dětmi. Tato služba je součástí projektu a rekonstrukce budovy,
v němž je metodistické SKP pouze partnerem, protože realizátorem je katolická
Charita. Modlíme se za dobrou spolupráci s Charitou a předkládáme Bohu existenci
této sociální služby, protože se potřebujeme začít připravovat na situaci, která nastane přibližně za 7 roků, kdy skončí doba udržitelnosti tohoto projektu a my budeme muset mít připraveny jiné vhodné prostory. Důvodem je to, že s vysokou
pravděpodobností lze předpokládat, že Charita bude po skončení projektu potřebovat prostory pro své vlastní činnosti a my se budeme muset odstěhovat.
- Strategicky, modlíme se za rozvoj a naplňování poslání obou středisek Diakonie.
Nyní toto poslání uskutečňujeme pouze tím, že provozujeme azylové domy. Můžeme dělat něco dalšího? Měli bychom? Obě služby azylových domů jsou relativně
stabilní a stabilizované. Věřím, že bychom se neměli omezovat pouze na tyto služby, abychom naplňovali své poslání. Co k tomu potřebujeme? Invenci a zdroje –
odvahu, prozíravost, pečlivá a smysluplná strategická rozhodnutí, lidský kapitál,
materiální a prostorové vybavení, finanční zdroje. Jsme hrdí na to, že jsme církevní
organizace pod Diakonií ECM a církví, proto bychom rádi křesťanství praktikovali
svou službou a uměli jako organizace SKP podnikat i pomáhat třeba v těchto průnicích: diakonická a sociální činnost/kultura/umění/volný čas/pastorace/mediace.

