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Zbytočné obavy

vedie členka farského staršovstva: Bohuvěra Holešová

PROGRAM
Organové prelúdium
Introit: Bratia a sestry, vitajte na bohoslužbách v 11. nedeľu po Sv. Trojici.
Svätý prorok Izaiáš i nás povzbudzuje týmito slovami: „Takto vraví Hospodin,
kráľ Izraela a jeho Vykupiteľ, Hospodin mocností: Neľakajte sa a nedeste! Či
som ti to dávno neohlásil a neoznámil? Vy ste mi svedkami, či jestvuje Boh
okrem mňa. Niet inej Skaly; ja neviem o nej“ (Iz 44,6.8).
 Pieseň zo spevníka č. 200, v. 1 „Čuj, Pán Ježiš volá“
Apoštolské vyznanie viery a modlitba kazateľa
Čítanie zo Starého zákona (SZ) – Ž 91 „Boh najvyšším ochrancom“ - striedavo
Čítanie z Nového zákona (NZ) – Mt 14,13-21 „Ježiš nasýtil päťtisíc ľudí“
 Pieseň zo spevníka č. 200, v. 2 „Čuj, Pán Ježiš volá““
Oznamy a osobné svedectvo viery
 Pieseň zo spevníka č. 200, v. 3 „Čuj, Pán Ježiš volá“
Požehnanie detí (modlitba)
 Pieseň zo spevníka č. 200, v. 4 „Čuj, Pán Ježiš volá“ + vykonanie zbierky
Kázeň slova Božieho – Mk 13,7 „Znamenia konca“
Modlitby prítomných a modlitba Pánova
 Pieseň zo spevníka č. 391, v. 1-3 „Keď i búrky, vetry zúria kôl teba“
Požehnanie: „Nespoliehajte sa na kniežatá, na človeka, u ktorého niet pomoci.
Blahoslavený, komu je Boh Jákobov na pomoci, ktorého nádej je v Hospodinu,
jeho Bohu, ktorý učinil nebesá i zem, more i všetko, čo je v ňom; ktorý
zachováva vernosť naveky“ (Ž 146,3.5-6). Amen.
 Pieseň zo spevníka č. 391, v. 4 „Keď i búrky, vetry zúria kôl teba“

Kázňový text – Mk 13,7

7 Ale keď počujete o vojnách a zvesti o bojoch, nestrachujte sa.
To musí byť, ale to nie je ešte koniec.
OZNAMY:
 Dnes br. farár Ivan Lukáč slúži slovom Božím v cirkevnom zbore ECM Sereď.
 Bohoslužby nedeľu
br. farár Ivan Lukáč.

14.

augusta

2016

o 09,30h.

Slovom

Božím

slúži

 Príhovorné modlitby ECM SO a ČO, 07. – 13. augusta 2016: Partizánske
(sr. Štefánia Sklenárová) a Plzeň 1 – Lochotín (br. Pavel Kuchynka).
 Biblické hodiny a Modlitebné spoločenstvo počas letných prázdnin NEBUDÚ!
V stretnutiach budeme pokračovať až v septembri.

Ofera z minulej nedele vyniesla: 93,50 €.

NARODENINY:
 Minulý týždeň oslávil svoje narodeniny brat Lukáško Procházka. Ďakujeme Pánu
Bohu, že je súčasťou nášho spoločenstva a že pravidelne navštevuje detskú
besiedku a rastie v poznávaní Pána Ježiša Krista. Vyprosujeme preňho Božiu lásku,
milosť a požehnanie.

Modlitby ECM 07. - 13. 08. 2016
PARTIZÁNSKE
Ďakujeme nebeskému Otcovi za možnosť zdieľania sa aj počas dovoleniek.
Prosíme o modlitby za sestru Svetlanu, zhoršil sa jej zdravotný stav. Prosíme o modlitby
aj za Kamilu, ktorá musela odísť s deťmi od svojho muža, pretože bol na ňu agresívny.
sr. Štefánia Sklenárová

PLZEŇ 1 - LOCHOTÍN
Sborová dovolená na Poušti.
br. Pavel Kuchynka

Myšlienka anglikánskeho kňaza a reformného otca
Johna Wesleyho
„Veriť v existenciu a určité vlastnosti Boha je viera pohana.
Veriť v Starú zmluvu a očakávať Toho, ktorý má prísť, je viera Židov. Veriť, že
Kristus sa obetoval za mňa, je viera kresťana.“
„Nepopieram, že Boh môže nebadane pôsobiť na ľudské srdce, v ktorom potom
postupne rastie presvedčenie o Jeho láske. Som však rovnako presvedčený aj
o tom, že u iných môže túto istotu dosiahnuť v jedinom okamihu.“

(Breviár JW, Úplne sa spoliehať na Krista - str. 109)

