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Kde sú dnes proroci?
PROGRAM
Organové prelúdium
Introit: Bratia a sestry, vitajte na bohoslužbách v 12. nedeľu po Sv. Trojici.
Svätý prorok Joel hovorí: „Potom vylejem svojho Ducha na každé telo a vaši
synovia a vaše dcéry budú prorokovať. Vaši starci budú mávať sny, vaši
mládenci videnia budú vídať“ (Joel 3,1).
 Pieseň zo spevníka č. 379, v. 1-3 „Pane, ja Ti dôverujem!“
Nicejské vyznanie viery (NICAENUM) a modlitba kazateľa
Čítanie zo Starého zákona (SZ) – 5M 13,1-6 „Výstraha pred falošnými prorokmi“
Čítanie z Nového zákona (NZ) – Mk 6,1-6 „Ježiš vo svojej otčine“
 Pieseň zo spevníka č. 379, v. 4-5 „Pane, ja Ti dôverujem!“
Oznamy a osobné svedectvo viery
 Pieseň zo spevníka č. 379, v. 6-7 „Pane, ja Ti dôverujem!“
Požehnanie detí (modlitba)
 Pieseň zo spevníka č. 325, v. 1-3 „Vstaňte k práci!“ + vykonanie zbierky
Kázeň slova Božieho – Jer 1,4-10 „Povolanie za proroka“
Modlitby prítomných a modlitba Pánova
 Pieseň zo spevníka č. 240, v. 1-2 „Mne dostalo sa zmilovania“
Požehnanie: Józue povedal: „Nebojte sa a nestrachujte, buďte silní a odvážni“
(Joz 10,25). Amen.
 Pieseň zo spevníka č. 240, v. 3 „Mne dostalo sa zmilovania“

Kázňový text – Jer 1,4-10
4 Takto mi zaznelo slovo Hospodinovo: 5 Skôr, ako som ťa utvoril v živote matky, poznal
som ťa, skôr, ako si vyšiel z lona matky, posvätil som ťa; určil som ťa národom za proroka.
6 Ja som však povedal: Ach, Pane, Hospodine, veď neviem hovoriť, lebo som primladý.
7 Nato mi riekol Hospodin: Nehovor: Som primladý. Ale choď, ku komukoľvek ťa pošlem,
a hlásaj všetko, čo ti rozkážem! 8 Neboj sa ich, lebo ja som s tebou, aby som ťa vyslobodil znie výrok Hospodinov. 9 Vtedy Hospodin vystrel ruku a dotkol sa mi úst. Potom mi
Hospodin riekol: Ajhľa, dal som ti do úst svoje slová. 10 Pozri sa: dnes som ťa ustanovil
nad národmi a kráľovstvami, aby si vytŕhal a rúcal, hubil a búral, aby si staval a sadil.

OZNAMY:
 Bohoslužby v nedeľu 21. augusta 2016 o 09,30h. Slovom Božím slúži
br. superintendent ECM SO Pavel Procházka.
 Príhovorné modlitby ECM SO a ČO, 14. – 20. augusta 2016: Bratislava - Petržalka
(sr. Gabriella Kopas), Jablonné, Plzeň 1 – Lochotín (br. Pavel Kuchynka) a Plzeň 3 –
Maranatha (br. Filip Jandovský).
 Biblické hodiny a Modlitebné spoločenstvo počas letných prázdnin NEBUDÚ!
V stretnutiach budeme pokračovať až v septembri.
 Ak chcete cirkevný zbor podporiť finančným darom, pošli prosím svoj príspevok
na účet zboru v Slovenskej sporiteľni: IBAN SK700900 0000 0000 11472097 (píše sa
bez medzier), BIC GIBASKBX, VS 663200 a KS 0558. Ďakujeme Vám!

Ofera z minulej nedele vyniesla: 222 €.

Modlitby ECM 14. - 20. 08. 2016
BRATISLAVA - PETRŽALKA
Modlite sa s nami za vyhovujúce a zároveň cenovo prístupné priestory. Ďakujeme!
sr. Gabriella Kopas

JABLONNÉ
English Camp s partnerským sborem.

PLZEŇ 1 - LOCHOTÍN
Příměstský tábor pro děti.
br. Pavel Kuchynka

PLZEŇ 3 - MARANATHA
Vodrostenecký výjezd na festival UNITED – Vsetín.
br. Filip Jandovský

