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„Poďte ku mne všetci“
káže: prof. Pavel Procházka (superintendent ECM SO)

≽
≽ Predspev: „Stíš sa a pred Ním sa skloň...“
≽
≽ Introit: Sestry a bratia, vitajte na bohoslužbách v 4. nedeľu po Veľkej noci
– Cantate (Spievajte!). Žalmista vyznáva: „Spievajte Hospodinovi novú pieseň, lebo vykonal veci zázračné: zvíťazil svojou pravicou, svojím svätým ramenom.“ (Ž 98,1)
o Pieseň č. 234
≽
≽ Apoštolské vyznanie viery
≽
≽ Kolekta – modlitba farára
≽
≽ Biblické čítania: SZ – Joz 1,1-9 | Epištola – Heb 4,7-11
o Chválospev (1), osobné svedectvo viery, oznamy
o Chválospev (2), modlitba za deti (požehnanie)
o Chválospev (3), vykonanie dobrovoľnej finančnej zbierky
≽
≽ Kázeň – Mt 11,25-30
≽
≽ Spoločné modlitby a modlitba Pánova
o Pieseň č. 271
≽
≽ Požehnanie: „Som totiž presvedčený, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani
kniežatstvá, ani prítomné, ani budúce veci, ani mocnosti, ani to, čo je vysoko,
ani to, čo je hlboko, ani nijaké iné stvorenie nebude nás môcť odlúčiť od Božej lásky, ktorá je v Ježišovi Kristovi.“ (Rim 8,38-39) Amen.
≽
≽ Záverečná prosba: „Amen! Ty nás požehnaj...“

KÁZŇOVÝ TEXT: Mt 11,25-30
25 V tom čase povedal Ježiš: Velebím ťa, Otče, Pán neba a zeme, že si toto skryl
pred múdrymi a rozumnými, a zjavil si to tým najmenším. 26 Áno, Otče, tak sa ti to
zapáčilo. 27 Všetko mi odovzdal môj Otec. Nikto nepozná Syna, iba Otec a ani Otca
nepozná nikto, iba Syn a ten, komu to chce Syn zjaviť. 28 Poďte ku mne všetci,
ktorí sa namáhate a ste preťažení; ja vám dám odpočinúť. 29 Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom, a nájdete odpočinutie pre svoje duše. 30 Veď moje jarmo je príjemné a bremeno ľahké.

OZNAMY:
≽
≽ Príhovorné modlitby ECM SO a ČO:
 SO: Dve stretnutia v Bratislave (s. Lenka Procházková)
 ČO: Brno (s. farárka Jana Daněčková).
≽
≽ Budúcu nedeľu bude v rámci bohoslužieb uvedenie staršovstva. Za naše „staronové“ farské staršovstvo sa chceme modliť a vyprosovať pre nich Božiu múdrosť
a požehnanie.
≽
≽ Biblická hodina v utorok 1.5. a 8.5. nebude, nakoľko je štátny sviatok. Najbližšie
stretnutie bude až 15.5. Téma: „Rim 13“.
≽
≽ V dňoch 25. – 27.5. bude v Bratislave Výročná konferencia 2018. Chceme Vás poprosiť o pomoc. Potrebujeme zopár ochotných bratov a sestry, ktorí by zabezpečovali
servírovanie kávy a čaju. Ak môžete upiecť nejaký koláč, potešíme sa. V prípade, že
môžeme s Vami počítať, dajte nám to, prosíme, vedieť. Ďakujeme!
≽
≽ 3.6. očakávame návštevu nášho partnerského zboru ECM ČO z Mikulova. Po spoločných bohoslužbách a obede bude nasledovať program spojený s výstupom na hrad
Devín. O presnom dátume budete vopred informovaní.
≽
≽ 17.6. si na slávnostných bohoslužbách chceme pripomenúť 70. Výročie posvätenia
malej sály za modlitebňou.
≽
≽ Do konca apríla je možné vyplniť anonymný dotazník. Je to možnosť, ako môžete
uviesť svoje námety, podnety či návrhy týkajúce sa nášho spoločenstva, resp. vyjadriť
sa k bohoslužobnému životu v našom cirkevnom zbore. Na zasadnutí farského staršovstva sa nimi budeme zaoberať.

OFERA:
≽
≽ Minulú nedeľu bola ofera 74,05€.
Ďakujeme za všetky Vaše príspevky, ktoré ste priniesli z úprimného srdca. 

