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Kresťanstvo, ktoré priťahuje
Organové prelúdium
Privítanie
Introit: „Stvor mi čisté srdce, Bože, obnov vo mne pevného ducha!“ (Ž 51,12)
 Pieseň č. 411, v. 1-4

Apoštolské vyznanie viery
Kolekta (modlitba farára)
Starý zákon – Ex 17,1-7
Gloria Patri
Evanjelium – Jn 6,44-47
 Pieseň č. 258, v. 1-2

Oznamy a osobné svedectvo viery
 Pieseň č. 258, v. 3-4

Požehnanie detí (modlitba)
 Pieseň č. 258, v. 5-7 – dobrovoľná finančná zbierka

Kázeň – Sk 2,41-47
Chvíľa ticha
 Pieseň č. 405, v. 1-2

Príhovorné modlitby
Modlitby prítomných a modlitba Pánova
 Pieseň č. 405, v. 3-4

Áronovské požehnanie: „Nech ťa Hospodin požehná a nech ťa ochráni! Nech
Hospodin rozjasní nad tebou svoju tvár a nech ti je milostivý! Nech Hospodin obráti
svoju tvár k tebe a nech ti udelí pokoj!“ (Nm 6,24-26) Amen.
Záverečná prosba – „Amen! Ty nás požehnaj...

Kázňový text: Sk 2,41-47
41 Tí, čo prijali jeho slovo, boli pokrstení a v ten deň sa pridalo k nim asi tritisíc duší.
42 Neustále sa venovali učeniu apoštolov, bratskému spoločenstvu, lámaniu chleba
a modlitbám. 43 Všetkých sa zmocňovala bázeň, lebo prostredníctvom apoštolov sa dialo veľa
zázrakov a znamení. 44 Všetci, čo uverili, boli pospolu a mali všetko spoločné. 45 Predávali
svoje pozemky a majetky a rozdeľovali z toho všetkým podľa toho, koľko kto potreboval.
46 Deň čo deň spoločne zotrvávali v chráme, po domoch lámali chlieb a spoločne jedávali
pokrm s radosťou a úprimným srdcom. 47 Chválili Boha a tešili sa priazni celého ľudu. A Pán
deň čo deň pridával k ich spoločenstvu tých, čo povolával na spásu.

OZNAMY:
 Pozývame Vás na bohoslužby v 7. nedeľu po Sv. Trojici, ktoré budú v nedeľu
30. júla 2017 o 9,30h. Zvesťou Božieho slova poslúži domáci br. farár Ivan Lukáč.
 V nedeľu 30. júla 2017 o 9,05h odvysiela RTVS naše rozhlasové evanjelické –
metodistické bohoslužby zo záznamu.
 Oznamujeme Vám, že bohoslužby v DSS Betánia v budúcom týždni budú takto:
 v pondelok 24. júla 2017 o 10,00h;
 v nedeľu 30. júla 2017 o 11,00h (so spoveďou a sv. Večerou Pánovou).
 V tomto týždni chceme vo svojich príhovorných modlitbách myslieť na:
 zbor ECM v SO: Trnava (br. Ľuboš Tagaj);
 zbory ECM v ČO: Plzeň, Poušť a Praha - Strašnice.
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!
 V piatok 4. augusta 2017 o 16,00h chystáme farskú grilovačku v našom dvore.
Srdečne Vás pozývame!
 V nedeľu 27. augusta 2017 je naplánovaná zborová návšteva do farnosti ECM ČO
Mikulov. V prípade záujmu si, prosím, rezervujte tento termín.

OFERA:
Minulú nedeľu bola: 195 €.
Srdečne Vám ďakujeme za každý milodar, ktorý je prinesený z úprimného srdca.
Božie slovo hovorí: „Ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7)

