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Facebook apoštola Pavla
Organové prelúdium
Privítanie
Introit: „Posväťte sa a buďte svätí, pretože ja som Hospodin, váš Boh.“ (Lv 20,7)
 Pieseň č. 227, v. 1-4

Apoštolské vyznanie viery
Kolekta (modlitba farára)
Žalm - Ž 16
Gloria Patri
Evanjelium - Mt 5,1-12
 Pieseň č. 176, v. 1

Oznamy a osobné svedectvo viery
 Pieseň č. 176, v. 2

Požehnanie detí (modlitba)
 Pieseň č. 176, v. 3-5 – dobrovoľná finančná zbierka

Kázeň - 2Kor 12,9b
Chvíľa ticha
 Pieseň č. 549, v. 1-2

Príhovorné modlitby
Modlitby prítomných a modlitba Pánova
 Pieseň č. 549, v. 3-4

Požehnanie: „Milosť Pána Ježiša Krista, Božia láska a spoločenstvo Svätého Ducha
nech je s vami všetkými.“ (2Kor 13,13) Amen.
Záverečná prosba – „Amen! Ty nás požehnaj...

Kázňový text: 2Kor 12,9b
9 Preto sa budem najradšej chváliť svojimi slabosťami, aby vo mne prebývala Kristova sila.

OZNAMY:
 Pozývame Vás na bohoslužby v 6. nedeľu po Sv. Trojici, ktoré budú v nedeľu
23. júla 2017. Zvesťou Božieho slova nám poslúži domáci br. farár Ivan Lukáč.
 V tomto týždni chceme vo svojich príhovorných modlitbách myslieť na:
 zbor ECM v SO: Veľké Kapušany/Kráľovský Chlmec (s. Svetlana K. Francisti);
 zbory ECM v ČO: Plzeň, Poušť a English Speaking UMC Prague.
Modlitebné námety nájdete na našej webovej stránke v sekcii „Príhovorné modlitby“.
 Oznamujeme Vám, že ranné modlitby a biblické hodiny počas letných prázdnin
NEBUDÚ! V stretnutiach budeme pokračovať až v septembri. Tešíme sa na Vás!
 Do nášho zboru hľadáme nového organistu. Pokiaľ by ste o niekom vedeli, oznámte
nám to, prosíme, na farskom úrade.
 V našom zbore máme viacero služieb, ktoré pokrývame. Ak by si chcel/-a
pomáhať pri rozdávaní bulletinov, spevníkov a Biblií, premietaní nedeľnej prezentácie
počas bohoslužieb, ozvučení techniky či nahrávaní kázni, budeme veľmi vďační.
Každá pomocná ruka je vítaná!
 Chceme Vás povzbudiť k osobným svedectvám. Ako spoločenstvo veriacich
kresťanov si uvedomujeme, že sa potrebujeme vo viere spoločne povzbudzovať
a posilňovať. Ak pociťujete, že sa chcete s nami s niečím podeliť, neváhajte!
V našej liturgii je priestor aj pre Vás!
 V nedeľu 27. augusta 2017 je naplánovaná zborová návšteva do farnosti ECM ČO
Mikulov. V prípade záujmu si, prosím, rezervujte tento termín.
 Počas letných prázdnin chystáme farskú grilovačku v našom dvore. Presný termín
a čas bude vopred ohlásený.

OFERA:
Minulú nedeľu bola: 142,20 €.
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:
 „Božia múdrosť sa prejavuje v tom, že nanarúša prirodzenosť človeka,
keď ho vyslobodzuje a že slobodu, ktorú mu dáva, neodoberá.“
(Breviár Johna Wesleyho, Slobodu, akú dáva Boh, str. 41)

