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„Hlad“ – po čom túžim?
káže: Mgr. Ivan Lukáč

PROGRAM
Predspev: „Vojdite, plesajme, ...“
Introit: Bratia a sestry, vitajte na bohoslužbe 5. nedele pôstnej – Iudica, ktorá je
známa aj ako Smrtná nedeľa. Svätý prorok Izaiáš svoj ľud napomínal týmito
slovami: „Umyte sa, očisťte sa, odstráňte svoje zlé skutky spred mojich očí!
Prestaňte zle robiť, učte sa dobre robiť, hľadajte právo, ujímajte sa
utláčaného, prisudzujte právo sirotám, zastávajte sa vdov“ (Iz 1,16-17).
Pieseň zo spevníka č. 209, v. 1-4 „Skala vekov“
Apoštolské vyznanie viery a modlitba kazateľa
Striedavé čítanie zo Starého zákona (SZ) – Ž 43 „Víťazstvo viery a nádeje“
Čítanie z Nového zákona (NZ) – J 8,46-59 „Hádka so Židmi o Ježišovom božstve“
Chválospev (1), Požehnanie detí (modlitba)
Chválospev (2), oznamy a osobné svedectvo viery
Chválospev (3), vykonanie zbierky
Kázeň slova Božieho – Mt 5,6 „Blahoslavenstvá“
Modlitba Pánova
Pieseň zo spevníka č. 177, v. 1-3 „Kým hlas prosieb znie“
Požehnanie: „Nakoniec, radujte sa, bratia, zdokonaľujte sa, napomínajte sa,
buďte jednomyseľní, zachovávajte pokoj a Boh lásky a pokoja bude s vami“
(2K 13,11). Amen.
Pieseň zo spevníka č. 177, v. 4 „Kým hlas prosieb znie“
Kázňový text – Mt 5,6

6 Blahoslavení, ktorí lačnia a žíznia po spravodlivosti, lebo oni nasýtení budú.

OZNAMY:
* Budúce bohoslužby v nedeľu 20. marca 2016 o 9,30h. Slovom Božím slúži
br. farár Ivan Lukáč.
* Veľkonočný koncert v nedeľu 20. marca 2016 o 16,30h v našej modlitebni.
Vedie sr. Lenka Procházková. Srdečne pozývame!
* 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, 13. - 19. marec 2016: Trnava (br. Ľuboš Tagaj)
a Plzeň 1 - Lochotín (br. Pavel Wittner) a Horšovský Týn (br. Jiří Kantor).
* Biblická hodina v stredu 16. marca 2016 o 18,00h. Téma: „Krvotok – problém
znečistenia“. Štúdiom Písma svätého sprevádza br. farár Ivan Lukáč.
* Modlitebné spoločenstvo v piatok 18. marca 2016 o 18,00h. Vedie br. farár Ivan Lukáč.
* Nové číslo cirkevného časopisu Ohnisko si môžete zakúpiť po bohoslužbách.
* 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: 128,86 €.

Modlitby ECM 13. - 19. 03. 2016

TRNAVA
Prosíme o modlitby za:
- pripravované evanjelizácie a koncerty;
- spoločné Veľkonočné zhromaždenia so zbormi Sereď a Sládkovičovo (Pezinok
a Senec);
- novú misijnú prácu v Senci;
- znovu sa rozbiehajúcu sesterskú skupinu;
- dlhodobo chorých.
br. Ľuboš Tagaj

PLZEŇ 1 - LOCHOTÍN

Prosíme:
- za nového faráře a jeho rodinu; aby se dobře aklimatizovali v nové farnosti (od
1.3. je farářem Pavel Kuchynka);
- za nové výbory, které se teď připravují (farní konference bude 24.4.); aby farníci
nacházeli svoje pravé místo ve sboru;
- za moudrost, jak být na největším plzeňském sídlišti světlem a solí, skrze které
bude okolí zakoušet Krista.
br. Pavel Wittner

HORŠOVSKÝ TÝN

Prosíme:
- za připravované nové staršovstvo;
- za nově příchozí, aby rostli ke Spasiteli;
- za děti a mladé lidi, aby rostli v moudrosti.
br. Jiří Kantor

