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Život vo svetle
káže hosť z USA: Matthew Elliott

≽ Predspev: „V Tvojich dvoranách túžim stáť...“
≽ Introit: Pán Ježiš Kristus hovorí: „Vy ste svetlo sveta. Mesto, ktoré leží na vrchu, sa
nedá ukryť.“ (Mt 5,14)

≽ Pieseň č. 287
≽ Apoštolské vyznanie viery
≽ Kolekta
≽ Biblické čítania: Starý zákon – Dt 10,12-16 | Evanjelium – Mt 22,34-40
≽ Chválospev (1) + osobné svedectvo viery, oznamy
≽ Chválospev (2) + požehnanie detí
≽ Chválospev (3) + vykonanie dobrovoľnej finančnej zbierky
≽ Kázeň – 2Kor 4,6-9
≽ Spoločné modlitby a modlitba Pánova
≽ Pieseň č. 170
≽ Požehnanie: „Kráčajte, kým máte svetlo, aby vás nezastihla tma, lebo kto po tme kráča,
nevie, kam ide.“ (Jn 12,35) Nech je Pán Ježiš Kristus svetlom vo Vašom živote. Amen.

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

KÁZŇOVÝ TEXT: 2Kor 4,6-9
6 Lebo Boh, ktorý povedal: Nech z temnôt zažiari svetlo!, zažiaril v
našich srdciach, aby priviedol na svetlo poznanie Božej slávy na tvári Ježiša Krista. 7 Tento poklad však máme v hlinených nádobách,
aby nesmierna moc bola z Boha, a nie z nás. 8 Zo všetkých strán
sme sužovaní, no nie stiesnení; sme bezradní, no nie zúfalí; 9 sme
prenasledovaní, no nie opustení; sme zmietaní, no nehynieme;

OZNAMY:
≽ Nácvik zvonkohry dnes 30.9. popoludní.
≽ Biblická hodina v utorok 2.10. o 17,30h. Venujeme sa témam: „Kto je Ježiš?“
≽ Bohoslužby pre seniorov v DSS Pri kríži v Dúbravke v stredu 3.10. o 16,00h.
≽ Vyučovanie náboženstva a etiky každý štvrtok od 14,00h na ZŠ pre slabo-

zrakých na Svrčej ul. v Bratislave – Karlovej Vsi.
≽ Ranné modlitby pred bohoslužbami každú nedeľu o 9,00h vo far. úrade.
≽ Bohoslužby s Večerou Pánovou pri príležitosti Poďakovania za úrody zeme

v nedeľu 7.10. o 10,00h. V rámci bohoslužieb sa prostredníctvom Telemostu
spojíme s našim partnerským zborov ECM v Kysáči (Srbsko). Zároveň Vás
chceme poprosiť, pokiaľ môžete, aby ste priniesli nejakú úrodu na nedeľnú
výzdobu. Vopred Vám ďakujeme.
≽ Stretnutie staršovstiev a pracovníkov ECM SO v dňoch 16. – 17.11. v Dolnom

Kubíne. Oblastný vedúci laikov brat Bc. Pavol Absolon povzbudzuje k účasti
aj našich členov farského staršovstva. Prihlášky a program budú zaslané
v priebehu októbra.

OFERA:
≽ Minulú nedeľu bola ofera 112,41 €.

Ďakujeme veľmi pekne za Vaše príspevky.  Vážime si to.

