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„Ale keď príde plnosť,
to, čo je čiastočné, sa pominie“
káže: prof. ThDr. Pavel Procházka, PhD.

PROGRAM
Predspev: „Vojdite, plesajme...“
Introit: Bratia a sestry, vitajte na bohoslužbe v Predpôstnu nedeľu – Esto mihi.
Dnes slávime sv. Večeru Pánovu. Táto nedeľa má obohatiť človeka „hymnou
o láske“, ako ju podáva apoštol Pavol. Žalmista hovorí: „Nakloň ku mne svoje ucho,
rýchlo ma vytrhni! Buď mi ochranným bralom a ohradeným domom, aby si ma
zachránil!“ (Ž 31,3).
Pieseň zo spevníka č. 394, v. 1-4 „Hľaď len na Ježiša“
Apoštolské vyznanie viery a modlitba kazateľa
Striedavé čítanie zo Starého zákona (SZ) – Pr 3,1-12 „Múdrosť a bázeň Božia“
Čítanie z Nového zákona (NZ) – Mk 8,31-38 „Ježiš predpovedá svoje utrpenie“
Chválospev (1)
Požehnanie detí (modlitba)
Chválospev (2)
Oznamy, osobné svedectvo viery
Chválospev (3), vykonanie zbierky
Kázeň slova Božieho – 1K 13,1-13
Pieseň zo spevníka č. 222, v. 1-2
Sv. Večera Pánova (liturgia 2.2.4)
Pieseň zo spevníka č. 222, v. 3
Požehnanie:
„Milosť Pána Ježiša Krista
a láska Božia a účastenstvo
Ducha Svätého so všetkými vami!“

(2K 13,13).Amen.
Pieseň zo spevníka č. 222, v. 4

Kázňový text – 1K 13,1-13
1 A čo by som ľudskými jazykmi hovoril, aj anjelskými, a lásky
by som nemal, bol by som iba cvendžiacim kovom a zvučiacim
zvonom. 2 A čo by som vedel aj prorokovať a poznal všetky
tajomstvá a mal všetko možné poznanie, a čo by som mal takú
vieru, že by som hory prenášal, a lásky by som nemal - nič nie
som. 3 A čo by som rozdal všetok svoj majetok, i telo si dal
spáliť, a lásky by som nemal, nič mi to nepomôže. 4 Láska je
trpezlivá, láska je dobrotivá, nezávidí, láska sa nevystatuje a
nenadúva; 5 nie je neslušná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa,
nezmýšľa zle, 6 neraduje sa z neprávosti, ale teší sa s
pravdou; 7 všetko znáša, všetkému verí, všetkého sa nádejá,
všetko pretrpí. 8 Láska nikdy neprestane. Ale proroctvá sa
pominú, jazyky umĺknu, poznanie sa pominie. 9 Lebo sčiastky
poznávame a sčiastky prorokujeme, 10 ale keď príde
dokonalé, čiastočné sa pominie. 11 Keď som bol dieťa, hovoril
som ako dieťa, zmýšľal som ako dieťa, usudzoval som ako
dieťa; ale keď som sa stal mužom, zanechal som detské
spôsoby. 12 Doteraz totiž vidíme len hmlisté obrazy, akoby v
zrkadle, ale potom tvárou v tvár. Doteraz poznávam čiastočne,
ale potom poznám tak, ako aj mňa poznal (Boh). 13 Teraz
však zostáva viera, nádej, láska, to troje, ale najväčšia z nich je
láska.

OZNAMY:
* Budúce bohoslužby v nedeľu 14. februára 2016 o 9,30h. Slovom Božím slúži
hosť z ECAV doc. Mgr. Ondrej Prostredník, PhD. pedagóg z Evanjelickej bohosloveckej fakulty
UK v Bratislave – Katedry Novej zmluvy.
* Modlitby ECM 7. - 13. február 2016: Michalovce (br. Štefan Rendoš) a Strašnice (br. Filip
Gärtner).
* Biblická hodina v stredu 10. februára 2016 o 18,00h. Téma: „Malomocenstvo –
biblická choroba“. Štúdiom Písma svätého sprevádza br. farár Ivan Lukáč.
* Modlitebné spoločenstvo v piatok 12. februára 2016 o 18,00h. Vedie br. farár Ivan
Lukáč.

* Ofera z minulej nedele vyniesla: 139,10 €.

NARODENINY:
* Tento týždeň oslávili svoje narodeniny sestry Bc. Lucka Hlobejová a Adelka Sirkovská.
Ďakujeme Pánu Bohu, že sú súčasťou nášho spoločenstva a že sa pravidelne zúčastňujú nedeľných
bohoslužieb. Vyprosujeme pre nich Božiu lásku, milosť a požehnanie.

Modlitby ECM 7. - 13. 02. 2016
MICHALOVCE
Vďaky:
- za mládežníkov vo zbore, ktorí túžia isť za Bohom a slúžiť Mu;
- za skupinky, ktoré sa pre viacerých stali priestorom na zdieľanie viery, ale aj ich
životov.
Prosby:
- za všetkých chorých členov a priateľov zboru;
- za to, aby sme sa ako zbor boli Božou rodinou, kedy sa budeme zaujímať jeden o
druhého, modliť sa za seba, niesť bremená jedny druhých.
br. Štefan Rendoš

STRAŠNICE
Modlíme se:
- za farní konferenci 14.2. - volby staršovstva, povzbuzení do služeb v dalším roce,
moudrost při sestavování rozpočtu;
- za misijní stanici v Jablonném a kazatele Jiřího Šimka s rodinou, kteří tam slouží;
- za přivedení nových lidí, kteří budou mít touhu dát Bohu svůj život;
- za dalšího hudebníka do služby chval;
- za plány na léto – stanovení termínu English Campu s našimi partnery z USA, kteří
letos přijedou;
- za staré členy sboru a jejich dopravu do shromáždění v zimním období;
- za ochotné služebníky, kteří by převzali část administrativy ve farnosti.
br. Filip Gärtner

