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Diagnóza odumierajúceho zboru
PROGRAM
Predspev: „Svätý, Svätý, Svätý, ...“
Introit: Bratia a sestry, vitajte na bohoslužbách v 17. nedeľu po Sv. Trojici.
Svätý apoštol Pavol i nás napomína týmito slovami: „Žite tak, ako je hodné
povolania, ktorým ste boli povolaní“ (Ef 4,1).
 Pieseň zo spevníka č. 357, v. 1-3 „Abba, Otče, k Tvojmu trónu“
Apoštolské vyznanie viery a modlitba kazateľa
Čítanie zo Starého zákona (SZ) – Ž 113,1-7 „Vyvýšenosť a milosť Hospodinova“
Čítanie z Nového zákona (NZ) – Mt 22,1-14 „Podobenstvo o svadbe kráľ. syna“
 Chválospev (1) + oznamy a osobné svedectvo viery
 Chválospev (2) + požehnanie detí (modlitba)
 Chválospev (3) + vykonanie zbierky
Kázeň slova Božieho – Zjav 3,1-6 „List odumierajúcemu zboru sardskému“
Modlitby prítomných a modlitba Pánova
 Pieseň zo spevníka – Prídavok č. 1, v. 1-2 „Aký priateľ je náš Ježiš“
Požehnanie: „A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, bude chrániť vaše
srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi“ (F 4,7). Amen.
 Pieseň zo spevníka – Prídavok č. 1, v. 3 „Aký priateľ je náš Ježiš“
Kázňový text – Zjav 3,1-6
1 Anjelovi cirkevného zboru sardského napíš: Toto hovorí Ten, ktorý má sedem hviezd:
poznám tvoje skutky, máš meno, že žiješ, a si mŕtvy. 2 Prebuď sa a posilňuj ostatky,
ktoré začali odumierať, lebo tvoje skutky som nenašiel dostatočnými pred mojím
Bohom! 3 Pripomeň si, čo si prijal a počul, a zachovávaj (to) i kajaj sa! Ak nebudeš
bdieť, prídem ako zlodej, a ani sa nedozvieš, v ktorú hodinu prídem na teba! 4 Máš však
niekoľko osôb v Sardách, ktoré si nepoškvrnili rúcho; tí budú chodiť so mnou v bielom
rúchu, lebo sú toho hodní. 5 Kto zvíťazí, takto bude oblečený do bieleho rúcha
a nevymažem jeho meno z knihy života, ale vyznám jeho meno pred svojím Otcom
a pred Jeho anjelmi. 6 Kto má uši, nech počuje, čo Duch hovorí cirkevným zborom!

OZNAMY:
 Bohoslužby v nedeľu 25. septembra 2016 o 9,30h. Káže br. superintendent ECM SO
Pavel Procházka. V rámci bohoslužieb bude TELEMOST so zborom ECM v Kysáči.
 Po bohoslužbách Vás pozývame na Zborovú hodinu, ktorá bude v misijnom stredisku
na Panenskej 12. Budeme hovoriť o záležitostiach našej farnosti. Brat Kvetoslav Jež
nám poslúži prezentáciou fotografií zo svojho cestovania po svete. Bude aj
občerstvenie.
 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, 18. - 24. september 2016: Gerlachov
(br. Ľuboslav Sirkovský) a Setkání s biskupem (br. Petr Procházka).
 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 20. septembra 2016 o 18,00h. Príde hosť
z Apoštolskej cirkvi (AC), Mgr. Balázs Samaranszký., ktorý je teológom.
 Filmový klub na fare vo štvrtok 22. septembra 2016 o 19,00h v priestoroch
farského úradu. Vedie br. Tomáš Bandák.

 Večerné čítanie Biblie v piatok 23. septembra 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: 126,80 €. Srdečne všetkým ďakujeme!

Modlitby ECM SO a ČO ⇨ 18. - 24.09.2016
GERLACHOV
Modlite sa, prosím:
- za mladých, aby víťazili nad tlakmi a pokušeniami sveta;
- za klubové stretnutia detí a ich vstup do nového školského roka;
- za budovanie dobrých vzťahov medzi bratmi a sestrami;
- za nový zápal pri zvestovaní evanjelia.

br. Ľuboslav Sirkovský

SETKÁNÍ S BISKUPEM
Prosíme o modlitby za službu naší církve v České a Slovenské republice. Modleme se, abychom
jako jednotliví křesťané i jako společenství církve rostli ve víře a v poznání Pána Ježíše Krista.
Nechť nejsou mezi námi spory a sváry, ale ať společně chválíme Boží milost v Kristu Ježíši.
Ve dnech 19. – 20. 9. navštíví Prahu bratr biskup Patrick Streiff. Proběhne setkání Kabinetu a
také setkání s českými kazateli a dalšími spolupracovníky. Prosíme o modlitby za obě tyto
příležitosti k osobním rozhovorům, modlitbám i plánovaní další služby našich sborů i celé
církve.
br. Petr Procházka

