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„Pokoj vám zanechávam“
PROGRAM
Vstupný introit
Pieseň zo spevníka č. 143, v. 1-5 „Zavítaj k nám, Duchu Svätý“
Striedavé čítanie zo Starého zákona (SZ) – Joel 3 „Vyliatie Ducha Božieho“
Čítanie z Nového zákona (NZ) – Sk 2,1-21 „Zoslanie Ducha Svätého a Petrova reč“
Modlitba kazateľa
Chválospev (1), požehnanie detí (modlitba)
Chválospev (2), oznamy a osobné svedectvo viery
Chválospev (3), vykonanie zbierky
Kázeň slova Božieho – J 14,23-27 „Zasľúbenie Ducha - Radcu“
Pieseň zo spevníka č. 145, v. 1-2 „Ó, Pane, Tebe znovu“
Obnova krstnej zmluvy (liturgia 1.4)
Pieseň zo spevníka č. 145, v. 3-4 „Ó, Pane, Tebe znovu“
Modlitba Pánova
Pieseň zo spevníka č. 158, v. 1-3 „Ó, Pane, dokáž moc!“
Požehnanie: Boh Otec, Syn a Duch Svätý nech pracuje vo vás, takže zrodení
z vody a Ducha, žite ako verní učeníci Ježiša Krista. Amen. Boh každej milosti,
ktorý vás povolal ku večnej sláve v Kristovi, nech vás upevní a posilní mocou
Ducha Svätého, aby ste žili v milosti a pokoji. Amen.
Pieseň zo spevníka č. 158, v. 4 „Ó, Pane, dokáž moc!“
Kázňový text – J 14,23-27
23 Ježiš mu odpovedal: Ak ma niekto miluje, bude zachovávať moje slovo, a môj Otec ho
bude milovať a prídeme k nemu a budeme prebývať u neho. 24 Kto ma nemiluje,
nezachováva moje slová. A slovo, ktoré počujete, nie je moje, ale Otcovo, ktorý ma poslal.
25 Toto som vám povedal, keď som bol s vami. 26 Ale Radca, ten Duch Svätý, ktorého pošle
Otec v mojom mene, Ten vás naučí všetkému a pripomenie vám všetko, čo som vám hovoril.
27 Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam, nie ako svet dáva, vám ja dávam. Nech sa
vám nermúti srdce a nestrachuje!

OZNAMY:
 Bohoslužby – Svätá Trojica v nedeľu 22. mája 2016 o 09,30h. Slovom Božím slúži
hosťujúci farár zo zboru ECM ČO Mikulov br. Ctirad Hrubý.
 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 17. mája 2016 o 18,00h. Téma: „Exegéza prosieb
Modlitby Pánovej“. Štúdiom Písma svätého sprevádza br. farár Ivan Lukáč.
 Večerné čítanie Biblie v piatok 20. 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: 98 €.

NARODENINY:
Tento týždeň oslávil svoje narodeniny brat RNDr. Achille Kanhonou. Ďakujeme Pánu Bohu,
že je súčasťou nášho spoločenstva, že sa pravidelne zúčastňuje nedeľných bohoslužieb.
Vyprosujeme preňho 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
„Pod Božou milosťou sa niekedy rozumie neobmedzená láska a nezaslúžené
milosrdenstvo, ktorými som pre Krista ja, hriešnik, teraz zmierený s Bohom.
Niekedy však milosť označuje aj Božiu moc, ktorá oboje "pôsobí v nás, aby sme aj
chceli, aj konali podľa Jeho dobrej vôle". Hneď, ako sa našej duši zjaví Božia
milosť ako odpúšťajúca láska, získava v nej miesto ako moc Svätého Ducha.
Prostredníctvom Boha teraz môžeme konať to, čo je nemožné pre ľudí. Teraz
môžeme správne riadiť svoj život a konať všetko vo svetle a v moci lásky - pre
Krista, ktorý nás posilňuje.“
(Breviár JW, Dvojaké pôsobenie milosti - str. 45-46)

