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Múdrosť prinášajúca šťastie
PROGRAM
Predspev: „Svätý, Svätý, Svätý, ...“
Introit: Bratia a sestry, vitajte na bohoslužbách v 20. nedeľu po Sv. Trojici.
Svätý apoštol Jakub hovorí: „Ak sa niekomu z vás nedostáva múdrosť, nech si ju
prosí od Boha, ktorý prosto a ochotne dáva všetkým, a dostane sa mu jej“ (Jk 1,5).
 Pieseň zo spevníka č. 549, v. 1-4 „Svetlo po temnote“
Apoštolské vyznanie viery a modlitba kazateľa
Čítanie zo Starého zákona (SZ) – Ž 119,101-108 „Oslava zákona a slova Božieho“
Čítanie z Nového zákona (NZ) – L 2,41-52 „Dvanásťročný Ježiš v chráme“
 Chválospev (1)
Oznamy a osobné svedectvo viery
 Chválospev (2)
Požehnanie detí (modlitba)
 Chválospev (3) + vykonanie zbierky
Kázeň slova Božieho – Pr 2,1-8 „Požehnanie múdrosti“
Modlitby prítomných a modlitba Pánova
 Pieseň zo spevníka č. 411, v. 1-3 „Napred, hore, domov!“
Požehnanie: „Boh nášho Pána Ježiša Krista, Otec slávy, nech vám dá Ducha
múdrosti a zjavenia v poznávaní Jeho“ (Ef 1,17). Amen.
 Pieseň zo spevníka č. 411, v. 4 „Napred, hore, domov!“
Kázňový text – Pr 2,1-8
1 Syn môj, ak prijmeš moje slová a zachováš si v mysli moje prikázania, 2 ak nachýliš ucho
k múdrosti a nakloníš srdce k rozvahe, 3 keď si na pomoc zavoláš rozumnosť, keď sa svojím
hlasom dovolávať budeš rozvahy, 4 ak ju budeš hľadať ako striebro a sliediť po nej ako po
skrytých pokladoch, 5 vtedy pochopíš bázeň pred Hospodinom, a nájdeš poznanie Boha.
6 Lebo Hospodin dáva múdrosť, z Jeho je úst poznanie i rozvaha. 7 On uchováva úspech pre
statočných, je štítom pre tých, čo žijú bezúhonne, 8 keď chráni chodníky práva a stráži cestu
svojich zbožných.

OZNAMY:
 Bohoslužby v nedeľu 16. októbra 2016 o 9,30h. Káže br. superintendent ECM SO
Pavel Procházka. Po bohoslužbách bude zasadnutie farského staršovstva.
 Bohoslužby so sv. Večerou Pánovou v DSS Betánia v nedeľu 16. októbra 2016
o 10,00h. Slovom Božím a sviatosťou slúži br. farár Ivan Lukáč.
 Prosíme tých, ktorí sa rozhodli podporiť deti v Srbsku v rámci projektu „Koľko lásky sa
zmestí do škatule od topánok“, aby svoje balíčky pripravili do 16. októbra 2016.
Balíčky bude kontrolovať a zbierať s. Janka Vidová, ktorá tento projekt iniciovala.
 Vždy pred začatím bohoslužieb budú od 9,10 do 9,20h krátke modlitby v sieni za
modlitebňou. Vedie s. Lucia Lukáčová.
 Príhovorné modlitby ECM SO a ČO, 9. - 15. október 2016: Partizánske (s. Štefánia
Sklenárová) a Litoměřice (br. Zdeněk Brož).
 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 11. októbra 2016 o 18,00h. Príde hosť
z Rímskokatolíckej cirkvi (RKC), kňaz a prodekan pre študijné záležitosti na RKCMBF
UK v Bratislave ThDr. Ing. Jozef Jančovič, PhD.
 Filmový klub na fare vo štvrtok 13. októbra 2016 o 19,00h vo farskom úrade.
 Večerné čítanie Biblie v piatok 14. októbra 2016 o 18,00h vo farskom úrade. Je to
čas, kedy si chceme spoločne čítať Božie slovo. Pokračujeme v čítaní Ev. 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: 105,21 €. Srdečne všetkým ďakujeme!

Modlitby ECM SO a ČO ⇨ 09. - 15.10.2016
PARTIZÁNSKE
Ďakujeme:
- za ľudí, ktorí si vzali Bibliu z boxu pred modlitebňou a zároveň o nich prosíme, aby im Jeho
slovo nebolo ľahostajné;
- že opäť sme sa mohli po lete začať stretávať na biblickej a znovu sme zaviedli samostatné
modlitebné stíšenia.
Prosíme:
- za Lukáša a Petra, ktorí občas prídu buď na pastoračný rozhovor alebo na bohoslužbu, aby im
Pán otvoril srdce pre zvesť evanjelia;
- za zdravie pre sestru Darinku.
s. Štefánia Sklenárová

LITOMĚŘICE
-

Přichází k nám do farnosti v říjnu 3 lidé z výkonu trestu. Jsou bez zázemí, vykročili na cestu víry
s Kristem. Modlíme se a konáme pro jejich ubytování i zařazení do sboru a nového života.
Modlíme se za schválení založení ZŠ Ministerstvem školství. Město žel vydalo neutrální až
nesouhlasné stanovisko. Nemusí být na to brán zřetel. Bůh je mocen měnit věci.
Modlíme se za provoz MŠ, moudrost, zdraví a duchovní ochranu pro personál, za kurz výchovy
dětí nabízený rodičům do MŠ, za duchovní i početní růst mládeže.
Pravidelně začínáme sloužit v psychiatrické léčebně v H.Beřkovicích, modlíme se za rozvoj této
služby.
br. Zdeněk Brož

