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„Krotkosť“ – viem mlčať?
káže: Mgr. Ivan Lukáč

PROGRAM
Predspev: „Vojdite, plesajme, ...“
Introit: Bratia a sestry, vitajte na bohoslužbe 4. nedele pôstnej – Laetare. Dnes
okrem slávenia sv. Večere Pánovej, budeme prijímať do vyznávajúceho členstva
ECM nového člena. Pán Ježiš povedal: ...radujte sa a veseľte sa, pretože vaša
odmena hojná je v nebesiach...“ (Mt 5,12a).
Pieseň zo spevníka č. 311, v. 1-3 „Vstaň, lebo noc sa blíži“
Modlitba kazateľa
Striedavé čítanie zo Starého zákona (SZ) – Ž 37,1-11 „Výzva k trpezlivosti“
Čítanie z Nového zákona (NZ) – Zjav 21,1-7 „Nové nebo a nová zem“
Chválospev (1)
Uvedenie do vyznávajúceho členstva ECM (liturgia 3.1) – sr. Lucia Hlobejová
- v rámci liturgie bude Apoštolské vyznanie viery
Chválospev (2), požehnanie detí (modlitba), oznamy a osobné svedectvo viery
Chválospev (3), vykonanie zbierky
Kázeň slova Božieho – Mt 5,5 „Blahoslavenstvá“
Pieseň zo spevníka č. 456, v. 1-2 „Prápor spásy“
Sv. Večera Pánova (liturgia 2.2.2), Modlitba Pánova
Pieseň zo spevníka č. 456, v. 3 „Prápor spásy“
Áronovské požehnanie: „Nech ťa požehná Hospodin a nech ťa ochraňuje! Nech
rozjasní Hospodin svoju tvár nad tebou a nech ti je milostivý! Nech obráti
Hospodin svoj obličaj k tebe a nech ti udelí pokoj!“ (4M 6,24-26). Amen.
Pieseň zo spevníka č. 456, v. 4 „Prápor spásy“
Kázňový text – Mt 5,5

5 Blahoslavení krotkí, lebo oni dedičmi zeme budú.

OZNAMY:
* Budúce bohoslužby v nedeľu 13. marca 2016 o 9,30h. Slovom Božím slúži
br. farár Ivan Lukáč.
* Vždy pred začatím bohoslužieb budú od 9,10 do 9,20h krátke modlitby v sieni za
modlitebňou. Chceme prosiť o požehnanie pre bohoslužby a všetkých tých, ktorí
akýmkoľvek spôsobom na nich poslúžia. Vedie sr. Lucia Hlobejová.
* Príhovorné modlitby ECM SO a ČO, 6. - 12. marec 2016: Slavkovce (sr. Jarmila Nagyová)
a Exekutíva (sr. Jana Křížová).
* Biblická hodina v stredu 9. marca 2016 o 18,00h. Téma: „Vyschnutie ruky – biblické
uzdravenie“. Štúdiom Písma svätého sprevádza br. farár Ivan Lukáč.
* Modlitebné spoločenstvo v piatok 11. marca 2016 o 18,00h. Vedie br. farár Ivan Lukáč.
* Veľkonočný koncert v nedeľu 20. marca 2016 o 16,30h v našej modlitebni. Vedie
sr. Lenka Procházková.
* Sestra Mária Farkašová Gunišová hľadá osobnú asistentku na 60 hodín mesačne.
Finančnú odmenu vypláca sociálna poisťovňa vo výške 2,76€/1h. Ak by ste o niekom
vedeli, prosíme, aby ste to oznámili br. superintendentovi ECM SO Pavlovi Procházkovi.

* Ofera z minulej nedele vyniesla: 132,50 €.

Modlitby ECM 06. - 12. 03. 2016

SLAVKOVCE
Prosíme, modlite sa za:
- mládežnícku prácu, aby srdcia mladých boli viac naklonené k Pánovi;
- detskú prácu;
- hudobné skupiny, aby Pán rozmnožil hudobníkov;
- rodinu kazateľky.
sr. Jarmila Nagyová

EXEKUTÍVA
Ve dnech 10. – 13. 3. se v Mulhouse, Francie koná schůze exekutivy naší centrální
konference. Přibližně třicet zástupců z deseti zemí se sejde, aby podali zprávy za minulý
konferenční rok a projednali úkoly pro rok následující. Modleme se za požehnání pro
účastníky i hostitele a Boží ochranu na cestách.
sr. Jana Křížová

Myšlienka anglikánskeho kňaza a reformného otca
Johna Wesleyho
„Ako má kresťan poznať Božiu vôľu? Nie čakaním na nadprirodzené
sny, ani očakávaním, že mu Boh zjaví svoju vôľu vo vízii či
prostredníctvom zvláštnych vnemov alebo hnutia mysle. Nie! Iba
pýtaním sa na Božie slovo, zákon a svedectvo. To je zvyčajný spôsob,
ako spoznať Božiu svätú a blahodarnú vôľu.“
(Breviár JW, Ako sa dozviem Božiu vôľu? - str. 28)

