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Vytrvalosť v behu za Kristom
PROGRAM
Organové prelúdium
Introit: Bratia a sestry, vitajte na bohoslužbách v 15. nedeľu po Sv. Trojici –
Začiatok školského roka. Dnes slávime sv. Večeru Pánovu. Svätý apoštol Pavol i nás
vyzýva týmito slovami: „...veseľte sa v nádeji, v súžení buďte trpezliví,
v modlitbe vytrvalí...“ (R 12,12).
 Pieseň zo spevníka č. 37, v. 1-3 „Nieto stálosti!“
Apoštolské vyznanie viery a modlitba kazateľa
Čítanie zo Starého zákona (SZ) – Ž 136 „Ďakovná liturgia za Božie dobrodenie“
Čítanie z Nového zákona (NZ) – Mt 7,7-8 „Rozličné napomenutia“
 Pieseň zo spevníka č. 37, v. 4-6 „Nieto stálosti!“
Oznamy a osobné svedectvo viery
 Pieseň zo spevníka č. 37, v. 7-9 „Nieto stálosti!“
Požehnanie detí (modlitba)
 Pieseň zo spevníka č. 37, v. 10-12 „Nieto stálosti!“ + vykonanie zbierky
Kázeň slova Božieho – 1K 9,24-27 „Beh o cenu“
 Pieseň zo spevníka č. 257, v. 1 „Tak, jak som, idem“
Sv. Večera Pánova podľa anglikánsko-metodistickej tradície (liturgia 2.2.1)
 Pieseň zo spevníka č. 257, v. 2-4 „Tak, jak som, idem“
Požehnanie: „Hospodin sám kráča pred tebou, On bude s tebou, nenechá
a neopustí ťa. Neboj sa a nemaj strach!“ (5M 31,8). Amen.
 Pieseň zo spevníka č. 257, v. 5 „Tak, jak som, idem“

Kázňový text – 1K 9,24-27
24 Či neviete, že tí, čo bežia na závodisku, bežia síce všetci, ale iba jeden cenu
dostáva? Tak bežte, aby ste ju dosiahli! 25 A každý, kto závodí, zdržuje sa všetkého; oni
preto, aby dostali porušiteľný veniec, my však neporušiteľný. 26 Preto ja tak bežím, nie
ako na neisto; tak zápasím, nie akoby som vzduch rozrážal, 27 ale ukázňujem si telo
a službe ho podrobujem, aby som sám nebol nehodný, keď iným kážem.

OZNAMY:
 Bohoslužby v nedeľu 11. septembra 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, 4. - 10. september 2016: Banská Bystrica
(br. Pavel Procházka) a Český tým dobrovolníků (s. Jana Křížová).
 Ranné modlitby v dňoch pracovného týždňa v čase od 8,40 do 9,00h vo farskom
úrade začnú v pondelok 5. septembra 2016.
 Špeciálne biblické hodiny začnú od 13. septembra 2016. Výnimočné budú preto,
že pozývame medzi nás hostí z rôznych kresťanských cirkví, aby sme viac spoznali ich
učenie, liturgiu a históriu.
 S novou zborovou aktivitou „Filmový klub na fare“ začneme vo štvrtok
15. septembra 2016 o 19,00h v priestoroch farského úradu. Vedie br. Tomáš Bandák.

 Večerné čítania Biblie začnú v piatok 9. septembra 2016 o 18,00h v priestoroch
farského úradu. Je to čas, kedy si chceme spoločne čítať Božie slovo a nechať tak
pôsobiť Božieho Ducha na naše životy.
 Ak chcete cirkevný zbor podporiť finančným darom, pošli 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. Ďakujeme Vám!

Ofera z minulej nedele vyniesla: 272,20 €.

Modlitby ECM SO a ČO ⇨ 04. - 10.09.2016
BANSKÁ BYSTRICA
Prosíme o modlitby za učiteľov i študentov, aby nový akademický rok bol rokom
usilovného štúdia a Božieho žehnania práce všetkých na Katedre teológie a katechetiky
PF UMB.
br. Pavel Procházka

ČESKÝ TÍM DOBROVOLNÍKŮ
Ve dnech 3. – 13. 9. navštíví čtyřčlenná skupina partnerský distrikt v Tennessee, USA.
Bude pracovat společně se superintendentem a dalšími dobrovolníky z okolí Johnson
City na projektu pomoci chudým rodinám v Apalačských horách (rekonstrukce domů).
Prosíme o modlitby za ochranu na cestách a při práci. Ať Bůh žehná všechna setkání s
lidmi, ať se rozhojní křesťanská láska i přes hranice způsobené vzdáleností a různým
způsobem života.
s. Jana Křížová

