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Túžba byť s Kristom
Organové prelúdium
Introit: Bratia a sestry, vitajte na bohoslužbách v 10. nedeľu po Sv. Trojici –
v Nedeľu Pokánia. Dnes slávime sv. Večeru Pánovu. Žalmista hovorí: „Blahoslavený,
koho si vyvolíš, komu dovolíš prísť k tebe, aby prebýval na tvojich nádvoriach.
Nasýťme sa dobrotou tvojho domu, svätosťou tvojho chrámu.“ (Ž 65,5)
 Pieseň č. 448, v. 1-2

Apoštolské vyznanie viery
Kolekta (modlitba farára)
Starý zákon – Dt 30,11-18
Gloria Patri
Epištola – Zj 3,1-3
 Pieseň č. 290, v. 1

Oznamy a osobné svedectvo viery
 Pieseň č. 290, v. 2

Požehnanie detí (modlitba)
 Pieseň č. 290, v. 3 – dobrovoľná finančná zbierka

Kázeň – Jn 6,68-69
 Pieseň č. 198, v. 1

Príhovorné modlitby
 Pieseň č. 198, v. 2

Sv. Večera Pánova podľa anglikánsko – metodistickej tradície + modlitba Pánova
 Pieseň č. 198, v. 3

Požehnanie: Pán Ježiš Kristus povedal: „Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám
dávam, ale ja vám ho dávam, nie ako svet dáva. Nech sa vám srdce neznepokojuje
a neľaká.“ (Jn 14,27)
Záverečná prosba – „Amen! Ty nás požehnaj...

Kázňový text: Jn 6,68-69

68 Odpovedal mu Šimon Peter: Pane, ku komu by sme šli? Ty máš slová
večného života 69 a my sme uverili a spoznali, že ty si Boží Svätý.
OZNAMY:
 Bohoslužby v 11. nedeľu po Sv. Trojici budú v nedeľu 27. augusta 2017 o 9,30h.
Liturgiou a zvesťou Božieho slova poslúži br. superintendent ECM SO Pavel Procházka.
Srdečne Vás pozývame!
 Budúcu nedeľu 27. augusta 2017 navštívime farnosť v Mikulove. Prosíme o Vaše
modlitby za požehnané bohoslužby a ochranu na cestách.
 V tomto týždni chceme vo svojich príhovorných modlitbách myslieť na:
 zbor ECM v SO: Michalovce (br. Štefan Rendoš);
 zbory ECM v ČO: Plzeň 1 – Lochotín a Festival UNITED.
Modlitebné námety nájdete na našej webovej stránke v sekcii „Príhovorné modlitby“.
 Do nášho zboru hľadáme nového organistu. Pokiaľ by ste o niekom vedeli, budeme
Vám vďační!
 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!
 Na ranných modlitbách a biblických hodinách sa stretneme v septembri.
Tešíme sa na Vás! Pozvite aj Vašich priateľov a známych.
 Oznamujeme Vám, že JUDr. Maroš Vince (člen Rady ECM SO) a Petra Uherová uzavrú
manželstvo dňa 9. septembra 2017 o 15,30h vo Villa Rosa v Dunajskej Strede.
Myslime na nich vo svojich modlitbách.

OFERA:
Minulú nedeľu bola: 198,81 €.
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:
 „Keď hovoríme, že Pánova večera ja ustanovená Kristovým príkazom, nikto
nemôže hovoriť o svojej kresťanskej zbožnosti, ak ju neprijíma tak často, ako
sa dá.“
(Breviár Johna Wesleyho, Potrava pre dušu, str. 30)

