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Istota, že nie som sám
≽
≽ Predspev: „Stíš sa a pred Ním sa skloň...“
≽
≽ Introit: Sestry a bratia, vitajte na bohoslužbách v 2. nedeľu po Veľkej noci
– Misericordias Domini (Milosrdný Pán). Prorok Izaiáš píše: „Preto Hospodin čaká, aby sa zmiloval nad vami, a vstáva, aby vás omilostil, veď Hospodin
je Bohom práva. Blahoslavení sú všetci, čo ho očakávajú.“ (Iz 30,18)
o Pieseň č. 456, v. 1-2
≽
≽ Báseň - Zlatica Oravcová: „Túžba“
≽
≽ Taizé skladba – Misericordias Domini
o Pieseň č. 456, v. 3-4
≽
≽ Apoštolské vyznanie viery
≽
≽ Kolekta
≽
≽ Biblické čítania: SZ – Ez 34,1-2.10.-16 | Evanjelium – Jn 10,11-16
o Chválospev (1), osobné svedectvo viery, oznamy
o Chválospev (2), modlitba za deti
o Chválospev (3), vykonanie dobrovoľnej finančnej zbierky
≽
≽ Kázeň – Ž 23
≽
≽ Spoločné modlitby a modlitba Pánova
o Pieseň č. Prídavok 11
≽
≽ Požehnanie: „Hospodin dáva silu svojmu ľudu. Hospodin požehnáva svoj
ľud pokojom.“ (Ž 29,11) Amen.
≽
≽ Záverečná prosba: „Amen! Ty nás požehnaj...“

KÁZŇOVÝ TEXT: Ž 23
1 Hospodin je môj pastier, nič mi nechýba. 2 Vodí ma na zelené pastviny, privádza ma k
tichým vodám. 3 Obnovuje mi život, vodí ma správnymi cestami pre svoje meno. 4 Hoc
by som šiel temným údolím, nebudem sa báť zlého. Veď ty si so mnou, tvoj prút a tvoja
palica sú mi útechou. 5 Prestieraš mi stôl pred mojimi protivníkmi, hlavu mi natieraš
olejom, môj kalich preteká. 6 Áno, dobrota a milosť budú ma sprevádzať po všetky dni
môjho života. Vracať sa budem do Hospodinovho domu, pokiaľ budem žiť.

OZNAMY:
≽
≽ Príhovorné modlitby ECM SO a ČO /15. – 21.04.2018/:
 Slavkovce (s. Jarmila Nagyová);
 Třeboň (br. Pavel Hradský).
≽
≽ Budúce bohoslužby v nedeľu 22.4. o 10,00h. Slovom Božím poslúži hosť:
s. Milena Belková, ktorá je vedúcou Diakonie ECM SO. Srdečne Vás pozývame.
≽
≽ Zasadnutie farského staršovstva v pondelok 16.4. o 18,00h. Účasť jeho členov je povinná. Prosíme, aby ste na to nezabudli.
≽
≽ Biblická hodina v utorok 17.4. o 17,30h. Téma: „Rim 11“. Pozývame Vás
k štúdium Svätého Písma. Radi Vám ponúkneme aj kávu alebo čaj.
≽
≽ Biblická hodina pre seniorov v DSS Betánia vo štvrtok 19.4. o 10,00h.
Do svojich modlitieb môžete zahrnúť aj našich seniorov.

OFERA:
≽
≽ Minulú nedeľu bola ofera 122€.
Ďakujeme za všetky Vaše príspevky, ktoré ste priniesli z úprimného srdca. 

DOPLŇUJÚCA ZBIERKA NA WC:
≽
≽ Farská konferencia odsúhlasila vykonanie doplňujúcej finančnej zbierky na WC
do bežnej prevádzky farnosti.
4 355 €
- 2 585€
1 770 €

-

celková cena rekonštrukcie WC
vyzbieraná suma
vzniknutý schodok

MODLITBY:
≽
≽ Ak máte nejaké problémy, ťažkosti, duchovné zápasy alebo pochybnosti vo viere,
obráťte sa na nás a radi sa budeme za Vás modliť. Modlitba je Božím darom
a Božie slovo prisľubuje, že Pán úprimné modlitby vypočuje a splní ich.

