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Nasledovanie a láska
káže: prof. Pavel Procházka (superintendent ECM SO)

≽
≽ Predspev: „Tvoj ľud pred Tebou sa schádza...“
≽
≽ Introit: Sestry a bratia, vitajte na bohoslužbách v Predpôstnu nedeľu.
Žalmista vyznáva: „Hospodin, k tebe som sa utiekal, nech nie som nikdy zahanbený. Zachráň ma svojou spravodlivosťou! Nakloň ku mne svoje ucho!
Čím skôr ma zachráň! Buď mi opevnenou skalou, pevnosťou mojej spásy.“
(Ž 31,2-3)
≽
≽ Pieseň č. 30
≽
≽ Apoštolské vyznanie viery
≽
≽ Kolekta
≽
≽ Starý zákon – Am 5,21-27
≽
≽ Epištola – 1Kor 13,1-13
≽
≽ Chválospev (1), osobné svedectvo viery, oznamy
≽
≽ Chválospev (2), modlitba za deti
≽
≽ Chválospev (3), vykonanie dobrovoľnej finančnej zbierky
≽
≽ Kázeň – Mk 8,31-38
≽
≽ Spoločné modlitby, modlitba Pánova
≽
≽ Pieseň č. 376
≽
≽ Požehnanie: „Hospodin, požehnaj láskavo dom svojho služobníka, aby vždy
obstál pred tebou. Veď čo ty, Hospodin, požehnáš, je navždy požehnané.“
(1Krn 17,27) Amen.
≽
≽ Záverečná prosba: „Amen! Ty nás požehnaj...“

KÁZŇOVÝ TEXT: Mk 8,31-38
31 Potom ich začal učiť, že Syn človeka musí mnoho trpieť. Zavrhnú ho starší, veľkňazi i
zákonníci, zabijú ho, ale na tretí deň vstane z mŕtvych. 32 Hovoril im to celkom otvorene.
Peter ho odviedol nabok a začal mu dohovárať. 33 Ježiš sa obrátil k učeníkom a Petra pokarhal: Choď za mňa, satan, lebo nemáš zmysel pre Božie veci, len pre ľudské. 34 Ježiš zavolal k sebe zástup aj s učeníkmi a povedal im: Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba,
vezme svoj kríž a nasleduje ma! 35 Lebo kto by si chcel zachrániť život, stratí ho. Kto však
stratí svoj život pre mňa a pre evanjelium, zachráni si ho. 36 Veď čo osoží človeku, ak získa
aj celý svet, ale premárni svoj život? 37 Za čo môže človek získať svoj život? 38 Kto sa pred
týmto cudzoložným a hriešnym pokolením bude hanbiť za mňa a za moje slová, za toho sa
bude hanbiť aj Syn človeka, keď príde v sláve svojho Otca so svätými anjelmi.

OZNAMY:
≽
≽ Budúce bohoslužby budú v nedeľu 18.2. o 9,30h. Srdečne Vás pozývame!
≽
≽ Každý utorok a stredu mávame ranné modlitby o 8,40h. Je to krátke stretnutie, pri
ktorom si prečítame biblickú úvahu na daný deň a spoločne sa modlíme.
≽
≽ V utorok 13.2. o 17,30h bude biblická hodina. Téma: „Apokryfy – Kniha Judita“. Srdečne Vás všetkých pozývame!
≽
≽ Bohoslužby so sv. Večerou Pánovou na Popolcovú stredu budú 14.2. o 17,00h.
V rámci týchto bohoslužieb si chceme uvedomiť to, o čom hovorí Božie slovo: „...veď
prach si a do prachu sa vrátiš.“ (Gn 3,19) Srdečne Vás pozývame!
≽
≽ Vyučovanie náboženstva na ZŠ v Karlovej Vsi každý štvrtok od 14,00 do 15,30h.
≽
≽ Zborová hodina s odbornou prednáškou sestry prof. Daniely Ježovej na tému:
„Stres, úzkosť, depresia“ bude v nedeľu 25.2. po bohoslužbách v zasadačke na Panenskej 12. Všetci ste srdečne vítaní! Prosíme Vás o zabezpečenie malého občerstvenia. Vopred Vám ďakujeme!
≽
≽ Kto by chcel prispieť do zbierky pre núdznych – v tomto období sú potrebné tieto veci: zimné bundy, šály, čapice, rukavice, ponožky, deky, spacáky, sviečky, baterky, hygienické vlhčené utierky a pod. Vyzbierané veci budú odovzdané do skladu na Ambroseho ul. (Kresťania v meste, brat Vojtech Sirkovský).
≽
≽ Nové číslo Ohniska je k dispozícii. Odporúčaná cena je 0,90€. Nech sa páči!

OFERA:
≽
≽ Minulú nedeľu bola ofera 267,26€.
Ďakujeme za všetky Vaše príspevky, ktoré ste priniesli z úprimného srdca.

