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Zasľúbenie, ktoré nepodlieha zmenám
PROGRAM
Predspev: „Vojdite, plesajme, ...“
Introit: Bratia a sestry, vitajte na bohoslužbe v Nedeľu po Vstúpení – Exaudi.
Sv. apoštol Peter vo svojom liste napísal: „Koniec všetkého je blízko. Buďte teda
rozvážni a dbajte na modlitby“ (1Pt 4,7).
Pieseň zo spevníka č. 306, v. 1-3 „Zavčas rozsievajme“
Apoštolské vyznanie viery a modlitba kazateľa
Striedavé čítanie zo Starého zákona (SZ) – Ž 27 „Dôvera v Boha a prosba“
Čítanie z Nového zákona (NZ) – L 11,5-13 „O prosbe“
Chválospev (1), požehnanie detí (modlitba)
Chválospev (2), oznamy a osobné svedectvo viery
Chválospev (3), vykonanie zbierky
Kázeň slova Božieho – 5M 31,6-8 „Józua Mojžišovým nástupcom“

Modlitby prítomných a Modlitba Pánova
Pieseň zo spevníka č. 176, v. 1-4 „Len jednu vetu“
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 svoju tvár k tebe a nech ti udelí pokoj!“ (4M 6,24-26). Amen.
Pieseň zo spevníka č. 176, v. 5 „Len jednu vetu“
Kázňový text – 5M 31,6-8

6 Buďte mocní a udatní, nebojte sa, ani sa ich neľakajte, lebo Hospodin, tvoj Boh,
kráča s tebou; nenechá a neopustí ťa! 7 Potom Mojžiš zavolal Józuu a povedal mu
pred zrakom celého Izraela: Buď mocný a udatný, lebo ty vojdeš s týmto ľudom do
krajiny, ktorú Hospodin prísahou zasľúbil dať jeho otcom; ty im ju odovzdáš do
dedičného vlastníctva. 8 Hospodin sám kráča pred tebou, On bude s tebou, nenechá
a neopustí ťa. Neboj sa a nemaj strach!

OZNAMY:
 Slávnostné bohoslužby – Zoslanie Ducha Svätého v nedeľu 15. mája 2016
o 09,30h. V rámci bohoslužieb bude liturgia Obnovy krstnej zmluvy. Slovom Božím
slúži br. superintendent ECM SO Pavel Procházka.
 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, 8. - 21. máj 2016: Generálna konferencia
(sr. Lenka Procházková).
 Biblická hodina v utorok 10. mája 2016 o 16,30h. Téma: „Exegéza prosieb
Modlitby Pánovej“. Štúdiom Písma svätého sprevádza br. farár Ivan Lukáč.
 Večerné čítanie Biblie v piatok 13. mája 2016 o 18,00h. Vedie br. farár Ivan Lukáč.

 Prosíme o modlitby za nášho spolubrata Eduarda Čisára, ktorému nedávno
diagnostikovali vážnu chorobu. Porúčajme ho do Božích rúk a vyprosujeme
pre neho a jeho rodinu hojné Božie požehnanie.
Ofera z minulej nedele vyniesla: 164,30 €.

NARODENINY:
Tento týždeň oslávila svoje narodeniny sestra Mgr. Mária Jánošková. Ďakujeme Pánu Bohu, že
je súčasťou nášho spoločenstva, že sa pravidelne zúčastňuje nedeľných bohoslužieb.
Vyprosujeme pre ňu Božiu lásku, milosť a požehnanie.

Modlitby ECM 08. - 21. 05. 2016
GENERÁLNA KONFERENCIA
Prosím o modlitby za GK, ktorá sa koná v Portlande, štát Oregon, v USA 8. - 20. mája.
Modlite sa za Božiu ochranu pre vyše 800 delegátov, ktorí sem z celého sveta pricestujú.
Z naše Výročnej konferencie pôjdeme dvaja – Lenka Procházková a Petr Procházka.
Prosíme Pána o múdrosť a vytrvalosť pri rokovaniach, zdravie počas celej cesty a
pobytu. Prerokovanie konferencie vyprosujeme Božie vedenie, múdrosť, ochotu
počúvať druhých a načúvať tichému hlasu Božieho Ducha.
sr. Lenka Procházková

Myšlienka anglikánskeho kňaza a reformného otca
Johna Wesleyho
„Každý kresťan by mal usilovne pracovať pre svoju cirkev; ísť jej vždy s láskou v ústrety
a želať jej pokoj a rast. S rovnakým úsilím by sa mal neprestajne modliť za svoj zbor, do
ktorého patrí a za cirkev na celom svete. V modlitbe má bojovať s Bohom a prosiť za
rozšírenie svojej služby a za posilnenie bratov. Najväčšie úsilie má však venovať láske,
kráľovnej všetkých darov milosti, najväčšej dokonalosti na zemi, pravej vernej podobe
neviditeľného Boha tu dole medzi ľuďmi ako aj hore medzi anjelmi. Lebo Boh je láska
a kto zostáva v láske, zostáva v Bohu a Boh v ňom.“
(Breviár JW, Láska k cirkvi - str. 48)

