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Poďakovanie za úrody zeme
ako výzva k službe druhým
≽ Introit: „Veď Hospodin, tvoj Boh, ťa vedie do dobrej krajiny, do krajiny s potokmi bohatými na vodu, s prameňmi a jazerami, ktoré vyvierajú v údoliach a na výšinách, do
krajiny pšenice, jačmeňa, viniča, figovníka a granátového jablka, do krajiny olivového
oleja a medu, do krajiny, v ktorej budeš jesť chlieb dosýta, kde nebudeš trpieť nijakou
núdzou, do krajiny, ktorej kamene obsahujú železo a z ktorej vrchov budeš ťažiť meď.
Keď sa dosýta naješ, dobroreč Hospodinovi, svojmu Bohu, za dobrú krajinu, ktorú ti
dal.“ (Dt 8,7-10)
≽ Predspev: „V Tvojich dvoranách túžim stáť...“
≽ Apoštolské vyznanie viery
≽ Kolekta
(po kolekte nasleduje príhovor s. Any Pálik-Kunčák a báseň detí zo zboru ECM Kysáč)
≽ Pieseň č. 519
≽ Biblické čítania: Žalm – Ž 145,1-2.15-21 | Evanjelium – Lk 12,13-21
≽ Chválospev (1) + osobné svedectvo viery, oznamy
≽ Chválospev (2) + požehnanie detí
≽ Chválospev (3) + vykonanie dobrovoľnej finančnej zbierky
≽ Kázeň – 2Kor 9,6-15
≽ Pieseň č. 152. v. 1-2
≽ Sv. Večera Pánova
(v rámci VP bude pieseň č. 152. v. 3-4; Modlitba Pánova)
≽ Pieseň č. 525
≽ Áronovské požehnanie
≽ Záverečná prosba: „Nech dobrý Pán je stále s nami...“

KÁZŇOVÝ TEXT: 2Kor 9,6-15
6 Je to tak: Kto skúpo seje, skúpo bude aj žať, kto však seje štedro, štedro bude aj žať.
7 Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu
miluje Boh. 8 Veď Boh má moc rozhojniť vo vás všetku milosť, aby ste mali vždy a vo všetkom všetkého dostatok na každý dobrý skutok, 9 ako je napísané: Rozsýpal, dával chudobným, jeho spravodlivosť trvá naveky. 10 A ten, ktorý zabezpečuje rozsievačovi osivo a chlieb
na jedenie, dá a rozmnoží aj vaše osivo a dá vzrast plodom vašej spravodlivosti. 11 Z každej
stránky budete obohatení vo všetkej dobrosrdečnosti a tá v nás vzbudzuje vďačnosť voči
Bohu. 12 Pretože konanie tejto posvätnej služby nielenže odstraňuje núdzu svätých, ale sa aj
znásobuje mnohými prejavmi vďaky voči Bohu. 13 Veď tým, že sa osvedčujete v tejto službe,
oslavujú Boha za to, že sa poslušne podriaďujete Kristovmu evanjeliu a dobrosrdečne sa delíte s nimi i so všetkými. 14 Budú sa za vás modliť a túžiť po vás pre nesmiernu Božiu milosť
vo vás. 15 Vďaka Bohu za jeho nevýslovný dar!

OZNAMY:
≽ Biblická hodina v utorok 9.10. o 17,30h. Venujeme sa témam: „Kto je Ježiš?“
≽ Biblická hodina pre seniorov v DSS Betánia vo štvrtok 11.10. o 10,00h na Partizánskej ul.
≽ Ranné modlitby na budúcu nedeľu vo farskom úrade NEBUDÚ!
≽ Na budúcu nedeľu budú čítané bohoslužby z dôvodu neprítomnosti brata farára. Bohoslužby
povedú farská vedúca laikov Mgr. art. et Mgr. Magdaléna Čisárová a brat Ing. Kvetoslav Jež.

≽ Katedra teológie a katechetiky PF UMB v Banskej Bystrici pozýva na svoju slávnostnú konferenciu pri príležitosti 25 rokov od jej vzniku. Konferencia bude prebiehať v sobotu 27.10. od
10,00h v aule na Fakulte prírodných vied UMB v Banskej Bystrici.

≽ 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 staršovstva.

≽ Zborová hodina je naplánovaná na nedeľu 21.10. po bohoslužbách na Panenskej 12. Do Vašej
pozornosti dávame finančnú zbierku, ktorá z tejto nedele (21.10.) bude určená na Personálny
fond našej cirkvi.

≽ Pozývame Vás na nočné modlitby 8/1. Začnú v piatok 19.10. o 22,00h a budú trvať do soboty
20.10. do 6,00h. Pri východe z modlitebne sa môžete zapísať do zoznamu.

≽ Celoslovenská konferencia Detskej misie v dňoch 26. – 28.10. v Banskej Bystrici. Bližšie informácie Vám rada poskytne sestra Mgr. Henrieta Kocevová (kocevovahenrieta@gmail.com)

≽ Hodinka s Mohamadom Safwan Hasnom, predsedom Islamskej nadácie na Slovensku
a imámom v pondelok 29.10. o 17,30h. Téma besedy: „Islam – minulosť a súčasnosť“.

≽ Víkendovka „The Koinonia“ v dňoch 2. – 4.11. na Chate pod Hrbom – nad Ľubietovou. Prihlášky sú k dispozícii pri východe z modlitebne. V prípade otázok kontaktujte brata Bc. Pavla Absolona (0904 506 677).

OFERA:
≽ Minulú nedeľu bola ofera 127,17 €. Ďakujeme! 

