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Istota v neistote
≽ Predspev: „V Tvojich dvoranách túžim stáť...“
≽ Introit: Hospodin aj Tebe zasľúbil toto slovo: „Neboj sa, veď som s tebou,
neobzeraj sa, veď ja som tvoj Boh, posilním ťa a určite ti pomôžem, veď ťa
podopieram spravodlivou pravicou.“ (Iz 41,10)

≽ Pieseň č. 23
≽ Apoštolské vyznanie viery
≽ Kolekta
≽ Biblické čítania: SZ – Nar 3,19-26.55-57 | Evanjelium – Mk 4,35-41
≽ Chválospev (1) + osobné svedectvo viery, oznamy
≽ Chválospev (2) + požehnanie detí
≽ Chválospev (3) + vykonanie dobrovoľnej finančnej zbierky
≽ Kázeň – 2Tim 1,7
≽ Spoločné modlitby a modlitba Pánova
≽ Pieseň č. 84
≽ Požehnanie: „Ja som s tebou a budem ťa chrániť všade, kam pôjdeš,
a dovediem ťa späť do tejto krajiny. Neopustím ťa, kým nesplním, čo som ti
sľúbil.“ (Gn 28,15) Amen.
≽ Záverečná prosba: „Nech dobrý Pán je stále s nami...“

KÁZŇOVÝ TEXT: 2Tim 1,7

7 Boh nám totiž nedal ducha bojazlivosti, ale Ducha sily, lásky
a rozvahy.
OZNAMY:
≽ Nácvik zvonkohry dnes 16.9. o 11,30h.

Prosíme Vás o modlitby za sestry, aby
im Pán Boh požehnával tieto
stretnutia. V decembri bude náš
tradičný adventný koncert.
≽ Hodinka s Renátou Kubáň, riaditeľ-

kou diakonického zariadenia Betánia
n. o., v utorok 18.9. o 17,30h na tému
„Život seniora a jeho problémy.“ Pozvaní sú všetci, ktorých táto téma zaujíma.
≽ Bohoslužby pre seniorov v DSS Pri kríži v Dúbravke v stredu 19.9. o 16,00h.
≽ Vyučovanie náboženstva a etiky každý štvrtok od 14,00h na ZŠ pre slabozra-

kých na Svrčej ul. v Bratislave – Karlovej Vsi. Prosíme o modlitby za žiakov.
≽ Nočné modlitby 8/1 v piatok a sobotu 21. – 22.9. od 22,00h do 6,00h

v modlitebni. Názov „8/1“ znamená nepretržité modlitby 8 hodín počas celého
večera a noci. Po hodine sa striedajú jednotlivci či skupinky. Tak sa vytvorí jedna nepretržitá 8 hodinová reťaz modlitieb. Môžete sa zapísať do zoznamu pri
východe z modlitebne.
≽ Ranné modlitby pred bohoslužbami každú nedeľu o 9,00h vo farskom úrade.
≽ Bohoslužby v nedeľu 23.9. o 10,00h. Kázať bude domáci brat farár Ivan Lukáč.

Počas bohoslužieb bude zabezpečený program aj pre deti (detská besiedka
a dorast). Srdečne Vás pozývame a aj Vaše deti a vnúčatá.

OFERA:
≽ Minulú nedeľu bola ofera 156 €.

Ďakujeme veľmi pekne za Vaše príspevky.  Vážime si to.

