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Možnosti
káže: Bc. Vaughan Cunha (teológ)
Predspev: „Stíš sa a pred Ním sa skloň...“
Privítanie
Introit: „Boh mi však pomáha, Pán ma udržiava pri živote. Ochotne ti budem
obetovať a zvelebovať tvoje meno, Hospodin, lebo je dobré.“ (Ž 54,6.8)
 Pieseň č. 306, v. 1-3

Nicejské vyznanie viery (Nicaenum)
Kolekta (modlitba farára)
Starý zákon – Ž 40
Gloria Patri
Evanjelium – Mk 12,28-34
 Chválospev (1)

Oznamy a osobné svedectvo viery
 Chválospev (2)

Požehnanie detí (modlitba)
 Chválospev (3) – dobrovoľná finančná zbierka

Kázeň – Joz 24,15
 Pieseň č. 325, v. 1-2

Príhovorné modlitby
Modlitby prítomných a modlitba Pánova
 Pieseň č. 325, v. 3

Požehnanie: „A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, uchráni vaše srdcia a vaše
mysle v Kristovi Ježišovi.“ (Flp 4,7) Amen.
Záverečná prosba – „Amen! Ty nás požehnaj...

Kázňový text: Joz 24,15
15 Ak sa vám nepáči slúžiť Hospodinovi, vyvoľte si dnes, komu chcete slúžiť: či
bohom, ktorým slúžili vaši otcovia za Veľriekou, alebo bohom krajiny Amorejčanov,
v ktorej bývate. Ja však i môj dom budeme slúžiť Hospodinovi.

OZNAMY:
 Keďže budúca nedeľa je Nedeľou pokánia (10. nedeľa po Sv. Trojici), v rámci
bohoslužieb bude vysluhovaná sviatosť sv. Večere Pánovej. Srdečne Vás pozývame!
 V tomto týždni chceme vo svojich príhovorných modlitbách myslieť na:
 zbor ECM v SO: Jenkovce (br. Jiří Bassano);
 zbory ECM v ČO: Tachov, Jihlava, Plzeň – Maranatha a Plzeň 1 – Lochotín.
Modlitebné námety nájdete na našej webovej stránke v sekcii „Príhovorné modlitby“.
 V nedeľu 27. augusta 2017 je naplánovaná zborová návšteva do farnosti ECM ČO
Mikulov. V prípade záujmu si, prosím, rezervujte tento termín.
V našom zbore bude liturgiou a zvesťou Božieho slova slúžiť br. superintendent ECM
Pavel Procházka. Srdečne Vás pozývame!
 Oznamujeme Vám, že v dňoch 15. – 17. septembra 2017 sa uskutoční Konferencia
mládeže ECM SO v Račkovej doline. V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte brata
Bc. Pavla Absolóna (pablo.absolon11@gmail.com) alebo brata farára Mgr. Štefana
Rendoša (stefanrendos@gmail.com).
 Pre záujemcov o katechetickú prácu v detskej besiedke dávame do pozornosti
3. celoslovenskú Konferenciu detskej služby, ktorá sa uskutoční v dňoch 15. – 17.
septembra 2017 v Banskej Bystrici. Viac informácii nájdete na www.kds2017.org.
 V dňoch 20. – 24. septembra 2017 sa koná Duchovno-rekreačné stretnutie sestier
Evanjelickej aliancie v Račkovej doline. Téma: „Nádej = cieľ pred očami“.

OFERA:
Minulú nedeľu bola: 77,18 €.
Srdečne Vám ďakujeme za každý milodar, ktorý je prinesený z úprimného srdca.
Božie slovo hovorí: „Ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7)

MYŠLIENKA JOHNA WESLEYHO:
 „Ide mi o jednoduchú pravdu pre jednoduchý ľud. Preto sa vedome
zriekam všetkých pekných filozofických úvah, všetkých zavádzajúcich
a prefíkaných pochodov a aj vystavovania vlastnej učenosti na obdiv.
Iba príležitostne citujem originálny text Svätého Písma, avšak bez
postranného chválenkárskeho úmyslu. Usilujem sa vyhýbať všetkým
slovám, ktoré nie sú dostatočne zrozumiteľné a v bežnej reči sa vôbec
nepoužívajú. Predsa sa však môže stať, že upadnem do tejto chyby.“
(Breviár Johna Wesleyho, Jasná reč, str. 72)

