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Živé slovo
≽
≽ Predspev: „Príď Duchu Svätý a vládni nám...“
≽
≽ Introit: Sestry a bratia, vitajte na svätodušných bohoslužbách. Žalmista
zvoláva: „Dokáž, Bože, svoju moc! Potvrď, Bože, čo si vykonal pre nás zo
svojho chrámu nad Jeruzalemom!“ (Ž 68,29-30)
o Pieseň č. 143
≽
≽ Nicejské vyznanie viery - Nicaenum
≽
≽ Kolekta
≽
≽ Biblické čítania: SZ – Joel 3,1-5 | Evanjelium – Jn 14,23-27
o Chválospev (1), osobné svedectvo viery, oznamy
o Chválospev (2), modlitba za deti (požehnanie)
o Chválospev (3), vykonanie dobrovoľnej finančnej zbierky
≽
≽ Kázeň – Sk 2,37-41
≽
≽ Spoločné modlitby a modlitba Pánova
o Pieseň č. 145
≽
≽ Požehnanie: „Nech z vašich úst nevyjde nijaké zlé slovo, ale iba dobré, na
budovanie, kde treba, aby počúvajúcim prinášalo požehnanie. Nezarmucujte
Svätého Božieho Ducha, ktorého pečať nosíte na deň vykúpenia. Odhoďte
každé rozhorčenie, vášeň, hnev, krik a rúhanie so všetkou zlobou. A buďte
k sebe dobrí, milosrdní, odpúšťajte si navzájom, ako aj vám Boh odpustil v
Kristovi.“ (Ef 4,29-32) Amen.
≽
≽ Záverečná prosba: „Amen! Ty nás požehnaj...“

KÁZŇOVÝ TEXT: Sk 2,37-41

37 Keď to počuli, boli zasiahnutí v srdci a oslovili Petra a ostatných
apoštolov: Muži, bratia, čo máme robiť? 38 Peter im povedal: Kajajte sa
a každý z vás nech sa nechá pokrstiť v mene Ježiša Krista na odpustenie
svojich hriechov a dostanete dar Svätého Ducha. 39 Veď tento prísľub
patrí vám a vašim deťom, ako aj všetkým vzdialeným, ktorých si povolá
Pán, náš Boh. 40 A ešte mnohými inými slovami ich zaprisahával
a napomínal: Zachráňte sa z tohto zvráteného pokolenia! 41 Tí, čo prijali jeho slovo, boli pokrstení a v ten deň sa pridalo k nim asi tritisíc duší.
OZNAMY:
V utorok 22.5. nebude biblická hodina, pretože je stretnutie superintendentov
Centrálnej konferencie. Najbližšie stretnutie bude v utorok 29.5. o 17,30h.
V stredu 23.5. budú bohoslužby pre seniorov v DSS Pri kríži o 16,00h.
Vo štvrtok 24.5. bude biblická hodina pre seniorov v DSS Betánia o 10,00h
V dňoch 25. – 27.5. bude v Bratislave Výročná konferencia 2018.
V nedeľu 27.5. budú slávnostné bohoslužby o 10,00h. Zvesťou Božieho slova
nám poslúži brat biskup Dr. Patrick Ph. Streiff zo Švajčiarska (Zürich). V rámci
bohoslužieb bude inštalácia nového superintendenta brata Mgr. Štefana Rendoša z Michaloviec.

DOPLŇUJÚCA ZBIERKA NA WC:
Farská konferencia 2018 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

OFERA:
Minulú nedeľu bola ofera 292,39€.
Ďakujeme za všetky Vaše príspevky, ktoré ste priniesli z úprimného srdca. 

