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Čo Boh žiada a čo dáva
PROGRAM
Predspev: „Vojdite, plesajme, ...“
Introit: Bratia a sestry, vitajte na bohoslužbe v 5. Nedeľu po Veľkej noci – Rogate.
Dnes slávime sv. Večeru Pánovu. Sv. evanjelista Ján povedal: „Doteraz ste o nič
neprosili v mojom mene. Proste a vezmete, aby vaša radosť bola úplná“
(J 16,24).
Pieseň zo spevníka č. 537, v. 1-4 „Len v Tvojom zajatí“
Apoštolské vyznanie viery a modlitba kazateľa
Striedavé čítanie zo Starého zákona (SZ) – Mich 6,1-8 „Božie požiadavky“
Čítanie z Nového zákona (NZ) – R 9,19-33 „Sloboda Božej vôle“
Chválospev (1), požehnanie detí (modlitba)
Chválospev (2), oznamy a osobné svedectvo viery
Chválospev (3), vykonanie zbierky
Kázeň slova Božieho – R 9,19-33 „Sloboda Božej vôle“
Pieseň zo spevníka č. 518, v. 1-3 „Bohu vďaku vzdajme“
Sv. Večera Pánova (liturgia 2.2.4) + Modlitba Pánova
Pieseň zo spevníka č. 52, v. 1-3 „Ó, Pane, ako Teba“
Požehnanie: „Napodobňujte teda Boha ako milované deti a žite v láske, ako aj
Kristus miloval vás a seba samého vydal za nás ako dar a obeť Bohu príjemnej
vône“ (Ef 5,1-2). Amen.
Pieseň zo spevníka č. 52, v. 4 „Ó, Pane, ako Teba“
Kázňový text – R 9,19-33
19 Povieš mi azda: Prečo teda ešte karhá? Veď kto sa protiví Jeho vôli? 20 Ale ktože si ty,
človeče, že odvrávaš Bohu? Či dielo môže povedať majstrovi: Prečo si ma tak spravil? 21 Či
hrnčiar nemá moc nad hlinou, aby z tej istej hmoty sformoval jednu nádobu ku cti, druhú ku
hanbe? 22 Čo teda, keď Boh, chcejúc dokázať hnev a oznámiť svoju moc, nádoby hnevu,
pripravené na zahynutie, znášal s trpezlivosťou veľkou aj preto, 23 aby vyjavil bohatstvo svojej
slávy na nádobách milosrdenstva, vopred pripravených na slávu, 24 na nás, ktorých aj povolal
nielen zo Židov, ale aj z pohanov? 25 Ako aj v knihe Ozeášovej hovorí: Pomenujem si ľudom, čo
mi nebolo ľudom, a milovanou, ktorá nebola milovaná; 26 a: Na tom mieste, kde im bolo
povedané: Nie ste mojím ľudom, budú pomenovaní synmi Boha živého. (text pokračuje...)

OZNAMY:
 Po bohoslužbách Vás pozývame na Zborovú hodinu spojenú so zasadnutím
farského staršovstva v misijnom stredisku na Panenskej 12.
 Bohoslužby – Vstúpenie Krista Pána na nebo vo štvrtok 5. mája 2016 o 17,00h.
Slovom Božím slúži br. farár Ivan Lukáč.
 Bohoslužby – Nedeľa po Vstúpení v nedeľu 8. mája 2016 o 09,30h. Slovom Božím
slúži br. farár Ivan Lukáč.
 Vždy pred začatím bohoslužieb budú od 9,10 do 9,20h krátke modlitby v sieni za
modlitebňou. Vedie sr. Lucia Hlobejová.
 Príhovorné modlitby ECM SO a ČO, 1. - 7. máj 2016: Michalovce (br. Štefan Rendoš)
a Jihlava a Znojmo (br. Milan Mrázek).
 Biblická hodina v stredu 4. mája 2016 o 18,00h. Téma: „8.-10. Božie prikázania –
vzťah človeka k človeku“. Štúdiom Písma svätého sprevádza br. farár Ivan Lukáč.
 Večerné čítanie Biblie v piatok 6. mája 2016 o 18,00h. Vedie br. farár Ivan Lukáč.

Ofera z minulej nedele vyniesla: 70 €.

NARODENINY:
Tento týždeň oslávila svoje narodeniny sestra Mgr. Lenka Procházková, PhD.. Ďakujeme Pánu
Bohu, že je súčasťou nášho spoločenstva, že sa pravidelne zúčastňuje nedeľných bohoslužieb,
pri ktorých nás sprevádza chválospevmi a tiež sa podieľa pri vyučovaní katechéz na detskej
besiedke. Vyprosujeme pre ňu Božiu lásku, milosť a požehnanie.

Modlitby ECM 01. - 07. 05. 2016
MICHALOVCE
Vďaka za mládežníkov, ktorých máme v zbore a ktorí sa zapájajú aj do služby. Modlíme sa za ich
rast v Pánovi a aj za múdrosť pri organizovaní aktivít pre mládež. Modlíme sa za sestru Marianu
T., ktorá ma dlhodobé zdravotné problémy. Vďaka za všetkých nových ľudí, ktorí spoznali Krista a
navštevujú zbor a Sečovskú skupinku. Modlíme sa za to, aby mohli rasť v Kristovi a aby sa mohli
plnohodnotne začleniť do zboru.
br. Štefan Rendoš

JIHLAVA
K modlitbám máme:
- Po čase velkých změn vyhlížíme pokojnou službu.
- Požehnání pro nové staršovstvo, které bylo zvoleno v dubnu, a je až na jednu výjimku
kompletně v novém složení.
- Misijní týden v červnu – týden přednášek na školách, odpolední sportovní program a večer
se svědectvími.
- Sborová dovolená – společný týden v přírodě, kam čekáme, že pojede cca 100 lidí. Modlíme
se, aby to byl čas, kdy budou růst naše vztahy navzájem a prohloubí se naše vzájemná
důvěra.

ZNOJMO
-

-

Situace po odchodu kazatele je velmi těžká. Administrace z Jihlavy je velkou změnou pro
společenství, které bylo zvyklé na kazatele bydlícího v místě.
Prosíme o modlitby za povolání služebníka, který by mohl ve Znojmě sloužit.
Podpora pro sourozence, kteří vstoupili do nových služeb a nasadili se, aby sbor mohl
fungovat dál.
br. Milan Mrázek

