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Bremeno neodpustenia
≽ Predspev: „V Tvojich dvoranách túžim stáť...“
≽ Introit: „Keď sa chystáte na modlitbu, odpúšťajte všetko, čo proti niekomu
máte, aby aj vám váš Otec na nebesiach odpustil vaše previnenia.“ (Mk 11,25)
≽ Pieseň č. 362
≽ Apoštolské vyznanie viery + kolekta
≽ Biblické čítania: SZ – Gn 4,1-16 | Epištola – Kol 3,12-17
≽ Chválospev (1) + osobné svedectvo viery, oznamy
≽ Chválospev (2) + požehnanie detí
≽ Chválospev (3) + vykonanie dobrovoľnej finančnej zbierky
≽ Kázeň – Mt 6,12
≽ Spoločné modlitby + modlitba Pánova
≽ Pieseň č. 299
≽ Požehnanie: „Preto odhoďte lož a každý hovorte pravdu svojmu blížnemu, lebo
sme si navzájom údmi. Hnevajte sa, ale nehrešte. Slnko nech nezapadá nad vašim
hnevom. Nedávajte miesto diablovi. Nech z vašich úst nevyjde nijaké zlé slovo, ale
iba dobré, na budovanie, kde treba, aby počúvajúcim prinášalo požehnanie. Nezarmucujte Svätého Božieho Ducha, ktorého pečať nosíte na deň vykúpenia. Odhoďte
každé rozhorčenie, vášeň, hnev, krik a rúhanie so všetkou zlobou. A buďte k sebe
dobrí, milosrdní, odpúšťajte si navzájom, ako aj vám Boh odpustil v Kristovi.“
(Ef 4,25-27.29-32) Amen.

≽ Záverečná prosba: „Nech dobrý Pán je stále s nami...“

ň

KÁZŇOVÝ TEXT: Mt 6,12

12 a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom.

OZNAMY:
≽ Nácvik zvonkohry dnes 23.9. popoludní.
≽ Biblická hodina v utorok 25.9. o 17,30h. Téma: „Kto je Ježiš?“
≽ Biblická hodina pre seniorov v DSS Betánia vo štvrtok 27.9. o 10,00h.
≽ Vyučovanie náboženstva a etiky každý štvrtok od 14,00h na ZŠ pre slabo-

zrakých na Svrčej ul. v Bratislave – Karlovej Vsi.
≽ V piatok 28.9. o 14,00h našu modlitebňu navštívia poslucháči Univerzity tre-

tieho veku UK pod vedením doc. PaedDr. ThDr. Moniky Zaviš, PhD. V tomto
semestri sa venujú kresťanským cirkvám. Bude im predstavená naša Evanjelická cirkev metodistická, jej dejiny, historický vývoj a taktiež súčasná bohoslužobná a liturgická prax našich cirkevných zborov.
≽ Ranné modlitby pred bohoslužbami každú nedeľu o 9,00h vo far. úrade.
≽ Bohoslužby v nedeľu 30.9. o 10,00h. Kázať bude hosť – misijný koordinátor

z USA, Matt Elliot. Počas bohoslužieb bude zabezpečený program aj pre deti (detská besiedka a dorast). Srdečne Vás pozývame.
≽ V rámci bohoslužieb (7.10.) pri príležitosti poďakovania za úrody zeme spo-

jených s vysluhovaním sv. Večere Pánovej, bude TELEMOST s našim partnerským zborom ECM v Kysáči (Srbsko).

OFERA:
≽ Minulú nedeľu bola ofera 184 €.

Ďakujeme veľmi pekne za Vaše príspevky.  Vážime si to.

MYŠLIENKA JOHNA WESLEYHO:
„Vierou, ktorá napĺňa srdce a určuje život, rozumiem lásku k Bohu a blížnym. Takáto viera určite povedie k napĺňaniu spravodlivosti, milosrdenstva a pravdy.“
(Breviár JW, Láska je výslednou esenciou viery, str. 114)

