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„Uchopte štít viery“
PROGRAM
Predspev: „Svätý, Svätý, Svätý, ...“
Introit: Bratia a sestry, vitajte na bohoslužbách v 21. nedeľu po Sv. Trojici.
Žalmista povedal: „Blahoslavení, ktorých cesta je bez úhony; ktorí chodia v zákone
Hospodinovom!“ (Ž 119,1).
 Pieseň zo spevníka č. 84, v. 1-5 „Na Ježiša upri pohľad“
Apoštolské vyznanie viery a modlitba kazateľa
Čítanie zo Starého zákona (SZ) – Ž 19,8-15 „Sláva Boha - Stvoriteľa v prírode“
Čítanie z Nového zákona (NZ) – Mt 12,38-45 „Jonášovo znamenie“
 Chválospev (1)
Oznamy a osobné svedectvo viery
 Chválospev (2)
Požehnanie detí (modlitba)
 Chválospev (3) + vykonanie zbierky
Kázeň slova Božieho – Ef 6,10-17 „Buďme Boží bojovníci“
Modlitby prítomných a modlitba Pánova
 Pieseň zo spevníka č. 170, v. 1-2 „Poď k Ježišovi!“
Áronovské požehnanie: „Nech ťa požehná Hospodin a nech ťa ochraňuje! Nech
rozjasní Hospodin svoju tvár nad tebou a nech ti je milostivý! Nech obráti
Hospodin svoju tvár k tebe a nech ti udelí pokoj!“ (4M 6,24-26). Amen.
 Pieseň zo spevníka č. 170, v. 3 „Poď k Ježišovi!“
Kázňový text – Ef 6,10-17
10 Napokon posilňujte sa v Pánovi a v moci Jeho sily. 11 Oblečte sa do celej výzbroje Božej, aby ste
mohli obstáť proti úkladom diabla. 12 Veď náš boj nie je proti krvi a telu, ale proti kniežatstvám a
mocnostiam, proti pánom sveta tejto temnosti, proti zlým duchom v nebesiach. 13 Preto vezmite na
seba celú výzbroj Božiu, aby ste mohli odolať v zlý deň, všetko prekonať a obstáť. 14 Stojte teda:
bedrá si opášte pravdou, oblečte si pancier spravodlivosti 15 a obujte si pohotovosť k evanjeliu
pokoja. 16 Nadovšetko vezmite si štít viery, aby ste ním mohli uhasiť všetky ohnivé šípy tohto
nešľachetníka. 17 Vezmite si aj prilbu spasenia a meč Ducha, ktorým je slovo Božie.

OZNAMY:
 Zasadnutie farského staršovstva dnes po bohoslužbách.
 Bohoslužby v nedeľu 23. októbra 2016 o 9,30h. Káže s. katechétka a vedúca
chválospevovej skupinky Lenka Procházková.
 Budúci týždeň sa br. superintendent ECM SO Pavel Procházka a br. farár Ivan Lukáč
zúčastnia na slávnostiach založenia farnosti ECM Slavkovce. Prosíme Vás
o príhovorné modlitby za požehnanie tejto akcie a za ochranu na cestách. Ďakujeme!
 Ranné modlitby pred bohoslužbami v nedeľu 23. októbra 2016 o 9,10h NEBUDÚ!
 Príhovorné modlitby ECM SO a ČO, 16. - 22. október 2016: Bratislava - Petržalka
(br. Samir Kopas, vedúci laikov) a Znojmo (br. Milan Mrázek).
 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 18. októbra 2016 o 18,00h. Príde hosť z Cirkvi
bratskej (CB), Jozef Uhlík.
 Filmový klub na fare vo štvrtok 20. októbra 2016 o 19,00h vo farskom úrade.
 Večerné čítanie Biblie v piatok 21. októbra 2016 o 18,00h NEBUDE!
 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: 101,04 €. Srdečne všetkým ďakujeme!

NARODENINY:
 Nedávno svoje narodeniny oslávili sestry prof. Daniela Ježová a Laura
Zbončáková a brat Viliam Sirkovský. Ďakujeme Pánu Bohu, že sú súčasťou nášho
spoločenstva. Vyprosujeme pre nich Božiu lásku, milosť a požehnanie.

Modlitby ECM SO a ČO ⇨ 09. - 15.10.2016
BRATISLAVA - PETRŽALKA
- V mesiaci október máme naplánovanú evanjelizáciu. Modlite sa s nami za našich
známych, s ktorými vedieme rozhovory a za ktorých sa už dlhší čas modlíme aj
my sami. Modlíme sa, aby prijali naše pozvanie, aby sa ich Boh dotýkal, aby
porozumeli evanjeliu a zrodila sa v nich viera.
- Ďakujeme za spoločenstvo a učednícku skupinu mužov. Sme povzbudení Božím
konaním v našich životoch.
br. Samir Kopas, vedúci laikov

ZNOJMO
Prosíme:
- za nového kazatele;
- za světlo pro další směrování sboru;
- za obnovení mládežnických setkávání.
br. Milan Mrázek

