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Chlieb náš každodenný daj nám dnes
PROGRAM
Predspev: „Svätý, Svätý, Svätý, ...“
Introit: Bratia a sestry, vitajte na bohoslužbách v 19. nedeľu po Sv. Trojici –
Poďakovanie za úrody zeme. Dnes slávime sv. Večeru Pánovu. Pán Ježiš povedal:
„Nebuďte ustarostení o svoj život: čo budete jesť, ani o telo: čo si oblečiete; lebo
život je viac ako pokrm, i telo je viac ako odev“ (L 12,22-23).
 Pieseň zo spevníka č. 243, v. 1-4 „Bol som mŕtvy“
Nicejské vyznanie viery (NICAENUM) a modlitba kazateľa
Čítanie zo Starého zákona (SZ) – Ž 65 „Vďaka za Božie požehnanie a úrody zeme“
Čítanie z Nového zákona (NZ) – F 4,4-9 „Napomenutia“
 Chválospev (1)
Oznamy a osobné svedectvo viery
 Chválospev (2)
Vystúpenie detí s programom + požehnanie detí (modlitba)
 Chválospev (3) + vykonanie zbierky
Kázeň slova Božieho – Mt 6,11 „O modlitbe“
 Pieseň zo spevníka č. 151, v. 1-2 „Pošli, Pane, svojho Ducha“
Sv. Večera Pánova (dôraz na radosť, liturgia 2.2.4) + Modlitba Pánova
 Pieseň zo spevníka č. 278, v. 1-3 „Nech nám srdcia plní radosť“
Požehnanie: „Na Teba sa upínajú oči všetkých, a Ty im dávaš pokrm v pravý
čas. Otváraš svoju ruku a všetko živé sýtiš s ochotou. Blízky je Hospodin
všetkým, ktorí Ho vzývajú, všetkým, ktorí Ho vzývajú opravdivo“ (Ž 145,1516.18). Amen.
 Pieseň zo spevníka č. 278, v. 4 „Nech nám srdcia plní radosť“
Kázňový text – Mt 6,11
11 Chlieb náš každodenný daj nám dnes!

OZNAMY:
 Bohoslužby v nedeľu 9. októbra 2016 o 9,30h. Káže br. farár Ivan Lukáč.
 Vždy pred začatím bohoslužieb budú od 9,10 do 9,20h krátke modlitby v sieni za
modlitebňou. Chceme prosiť o Božie požehnanie pre bohoslužby a všetkých tých,
ktorí akýmkoľvek spôsobom na nich poslúžia. Vedie s. Lucia Lukáčová.
 Príhovorné modlitby ECM SO a ČO, 2. - 8. október 2016: Michalovce (br. Štefan
Rendoš) a Mikulov (br. Ctirad Hrubý).
 Ranné modlitby v dňoch pracovného týždňa v čase od 8,40 do 9,00h. vo farskom
úrade. S modlitbou chceme vždy začínať nový deň.
 Špeciálna biblická hodina v utorok 4. októbra 2016 o 18,00h. Príde hosť z Bratskej
jednoty baptistov (BJB), duchovný a podpredseda Rady BJB RNDr. Mgr. Ján Szöllös, CSc.
 Filmový klub na fare vo štvrtok 6. októbra 2016 o 19,00h v priestoroch farského
úradu. Vedie br. Tomáš Bandák.
 Večerné čítanie Biblie v piatok 7. októbra 2016 o 18,00h v priestoroch farského
úradu. Je to čas, kedy si chceme spoločne čítať Božie slovo. Pokračujeme v čítaní
Evanjelia podľa Marka.
 Ak chcete náš cirkevný zbor podporiť finančným darom, pošlite prosím svoj
príspevok na účet zboru v Slovenskej sporiteľni: IBAN SK700900 0000 0000
11472097 (píše sa bez medzier), BIC GIBASKBX, VS 663200 a KS 0558.

Ofera z minulej nedele vyniesla: 184,22 €. Srdečne všetkým ďakujeme!

Modlitby ECM SO a ČO ⇨ 02. - 08.10.2016
MICHALOVCE
Modlíme sa:
- za všetkých dlhodobo chorých členov a priateľov zboru;
- za vykrytie všetkých služieb v zbore, ktoré do svojej výpovede mala na starosti
s. Kvetoslava Balogová: detská služba, služba v DSS Anima a iné.

br. Štefan Rendoš

MIKULOV
K modlitbám máme:
- duchovní obnovu a horlivost všech členů – dospělých, mládeže i dorostu;
- zmocnění pro vedoucí domácích skupinek;
- zdárný průběh adventního koncertu a dobročinné burzy, za oslovení pozvaných a hostů
evangeliem;
- sborové návštěvy (ECM Bratislava – Staré Město, ECM Sereď);
- posilu ve správě modlitebny ve Valticích – dokončovaní rekonstrukce vnitřních prostor
a v Mikulově – broušení a natíraní velké konstrukce přístřešku na dvoře;
- moudrost pro rozhodnutí, jak naložit s kostelíkem v Novém Přerově.
Děkujeme.

br. Ctirad Hrubý

