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Kresťanstvo s dôkazmi
Organové prelúdium
Privítanie
Introit: „Tlieskajte, všetky národy, nadšene pozdravujte Boha, lebo Hospodin,
Najvyšší, vzbudzuje bázeň. On je veľký Kráľ nad celou zemou.“ (Ž 47,2-3)
 Pieseň č. 209, v. 1-4

Apoštolské vyznanie viery
Kolekta (modlitba farára)
Žalm – Ž 115
Gloria Patri
Epištola – Zj 1,9-18
 Pieseň č. 282, v. 1

Oznamy a osobné svedectvo viery
 Pieseň č. 282, v. 2

Požehnanie detí (modlitba)
 Pieseň č. 282, v. 3 – dobrovoľná finančná zbierka

Kázeň – Mt 5,14-16
 Pieseň č. 200, v. 1-2

Príhovorné modlitby
Modlitby prítomných a modlitba Pánova
 Pieseň č. 200, v. 3-4

Požehnanie: „Vy však ste vyvolený rod, kráľovské kňazstvo, jeho vlastný svätý národ,
aby ste zvestovali veľké skutky toho, čo vás povolal z temnoty do svojho predivného
svetla.“ (1Pt 2,9) Amen.
Záverečná prosba – „Amen! Ty nás požehnaj...

Kázňový text: Mt 5,14-16
14 Vy ste svetlo sveta. Miesto, ktoré leží na vrchu, sa nedá ukryť. 15 Ani lampu nezažnú
a nepostavia pod mericu, ale na svietnik, aby svietila všetkým v dome. 16 Nech tak svieti vaše
svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je v nebesiach.

OZNAMY:
 Bohoslužby so sv. Večerou Pánovou budú v nedeľu 6. augusta 2017 o 9,30h
v našej modlitebni na Panenskej 10. Srdečne Vás pozývame!
 Bohoslužby so sv. Večerou Pánovou dnes 30. júla 2017 v DSS Betánia o 11,00h na
Partizánskej ul. v Bratislave – Starom Meste.
 V tomto týždni chceme vo svojich príhovorných modlitbách myslieť na:
 zbor ECM v SO: Bratislava – Staré Mesto (br. Ivan Lukáč);
 zbory ECM v ČO: Jihlava, Plzeň, Tachov, Třeboň.
Modlitebné námety nájdete na našej webovej stránke v sekcii „Príhovorné modlitby“.
 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.
 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“.
 Do našej modlitebne pribudol nový odkladací priestor pre spevníky a biblie.
Ďakujeme bratom Milanovi Holešovi a Ľuborovi Kmetymu, ktorí ho vyrobili.
 Dávame Vám do pozornosti nové číslo nášho časopisu Ohnisko.

OFERA:
Minulú nedeľu bola: 118 €.
Srdečne Vám ďakujeme za každý milodar, ktorý je prinesený z úprimného srdca.
Božie slovo hovorí: „Ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7)

MILODARY:
 Ďakujeme bratovi Martinovi Užákovi, ktorý na náš zborový účet poslal 100 €.

