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Misericordias Domini
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PROGRAM
Predspev: „Vojdite, plesajme, ...“
Introit: Bratia a sestry, vitajte na bohoslužbe v 2. nedeľu po Veľkej noci –
Misericordias Domini. Mojžiš takto hovoril s Hospodinom: „Nech zbor Hospodinov
nie je ako ovce, ktoré nemajú pastiera“ (4M 27,17).
Pieseň zo spevníka č. 404, v. 1-3 „Krásnu vlasť“
Apoštolské vyznanie viery a modlitba kazateľa
Striedavé čítanie zo Starého zákona (SZ) – Ž 23 „Dobrý pastier“
Čítanie z Nového zákona (NZ) – J 10,11-16 „O dobrom pastierovi“
Chválospev (1), požehnanie detí (modlitba)
Chválospev (2), oznamy a osobné svedectvo viery
Chválospev (3), vykonanie zbierky
Kázeň slova Božieho – L 15,1-7 „Podobenstvo o stratenej ovci“
Pieseň zo spevníka č. 9, v. 1-3 „Ó, zvučne zaspievajme“
Požehnanie: „Lebo takto vraví Hospodin, Pán: Teraz som tu ja; pozhľadúvam
svoje ovce a postarám sa o ne. Ja sám budem pásť svoje stádo a ja mu umožním
odpočívať – znie výrok Hospodina, Pána. Stratené vyhľadám, porozháňané
zavrátim, poranené obviažem a choré posilním“ (Ez 34,11.15-16). Amen.
Pieseň zo spevníka č. 9, v. 4 „Ó, zvučne zaspievajme“
Kázňový text – L 15,1-7
1 I približovali sa k Nemu samí publikáni a hriešnici, aby Ho počúvali. 2 Ale farizeji
a zákonníci reptali a hovorili: Tento hriešnikov prijíma a jedáva s nimi. 3 Vtedy povedal im
toto podobenstvo: 4 Keby niekto z vás mal sto oviec a stratil by jednu z nich, či nenechá
deväťdesiatdeväť na pustatine a nejde za stratenou, kým ju nenájde? 5 A keď ju nájde, položí
si ju s radosťou na plecia; 6 potom, príduc domov, zvolá si priateľov a susedov a povie im:
Radujte sa so mnou, lebo som si našiel stratenú ovcu. 7 Hovorím vám: taká bude radosť
v nebi nad jedným hriešnikom, ktorý činí pokánie, ako nad deväťdesiatdeväť spravodlivými,
ktorí nepotrebujú pokánie.

OZNAMY:
* Bohoslužby v nedeľu 17. apríla 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, 10. – 16. apríl 2016: Gerlachov (br. Ľuboslav
Sirkovský) a Litoměřice (br. Zdeněk Brož).
* Biblická hodina v stredu 13. apríla 2016 o 18,00h. Téma: „Úvod do Dekalógu –
pravidlá pre život“. Štúdiom Písma svätého sprevádza br. farár Ivan Lukáč.
* Večerné modlitby formou
Vedie br. farár Ivan Lukáč.

meditácie

v piatok

15.

apríla

2016

o 18,00h.

* Ofera z minulej nedele vyniesla: 83,91 €.

NARODENINY:
* Tento týždeň oslávili svoje narodeniny sestry Jana Poláková a Michaela Procházková.
Ďakujeme Pánu Bohu, že sú súčasťou nášho spoločenstva, že sa pravidelne zúčastňujú
nedeľných bohoslužieb. Vyprosujeme pre nich Božiu lásku, milosť a požehnanie.

Modlitby ECM 10. - 16. 04. 2016
GERLACHOV
Prosím o modlitby:
- za členov zboru, aby ich viera a život boli povzbudením pre ostatných;
- za mladých, ktorých svet, telo a satan odďaľuje od Boha;
- za deti, aby ich smerovanie a vedenie k viere, sa v pravý čas prejavilo v ich osobnom
rozhodnutí pre Krista;
- za priateľov zboru, ktorí počúvajú Božie slovo - evanjelium a ešte sa nerozhodli pre Pána Ježiša;
- za mňa i moju manželku, aby sme v každom čase stáli verne v tejto službe.

br. Ľuboslav Sirkovský

LITOMĚŘICE
Prosíme o modlitby:
- za ochranu společenství, opravdovost víry;
- za probíhající kurzy Alfa;
- za šíření evangelia skrze MŠ, MC a službu ve vězení;
- za mládežnickou skupinku.

br. Zdeněk Brož

Myšlienka anglikánskeho kňaza a reformného otca
Johna Wesleyho
Skúmaj, čo Ťa stojí byť Kristovým služobníkom, aby si získal dôkladný prehľad o všetkom, o čo
v kresťanstve ide a aby si sa nepustil hlava – nehlava do niečoho neznámeho.
Premýšľaj o tom, čo od teba Kristus očakáva a potom sa úplne poddaj Jeho vôli bez toho, aby si ešte
pomyslel na akúsi zmes Jeho a Tvojich predstáv – to je neprípustné.
Choď ku Kristovi a povedz Mu: Pane Ježišu, ak ma prijímaš ako svojho služobníka, nebudem sa
pridŕžať svojich predstáv. Predlož mi svoje podmienky a prikáž mi, čo chceš. Postav ma tam, kde je to
podľa Teba dobré a správne. Chcem byť v Tvojom dome a Tvojím služobníkom, disponuj však so mnou
podľa svojej vôle. Nechcem už viac patriť sebe, vo všetkom sa Ti poddávam.
(Breviár JW, Bez výhrad - str. 38)

