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Božia milosť
prinášajúca spásu všetkým ľuďom
PROGRAM
Predspev: „Svätý, Svätý, Svätý...“
Introit: Bratia a sestry, vitajte na bohoslužbách v 13. nedeľu po Sv. Trojici.
Žalmista hovorí: „Blahoslavený každý, kto sa bojí Hospodina a v Jeho príkazoch
má veľkú záľubu“ (Ž 112,1).
 Pieseň zo spevníka č. 198, v. 1-3 „Obavy keď srdce trápia“
Apoštolské vyznanie viery a modlitba kazateľa
Čítanie zo Starého zákona (SZ) – Ž 112 „Požehnanie verných“ - striedavo
Čítanie z Nového zákona (NZ) – L 10,25-37 „Milosrdný Samaritán“
 Chválospev (1)
Oznamy a osobné svedectvo viery
 Chválospev (2)
Požehnanie detí (modlitba)
 Chválospev (3) + vykonanie zbierky
Kázeň slova Božieho – Tit 2,11-15 „Zjavená milosť Božia prameňom sily života“
Modlitby prítomných a modlitba Pánova
 Pieseň zo spevníka č. 394, v. 1-3 „Hľaď len na Ježiša“
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. 394, v. 4 „Hľaď len na Ježiša“

Kázňový text – Tit 2,11-15
11 Lebo zjavila sa milosť Božia, spásonosná všetkým ľuďom, 12 vychovávajúca nás, aby
sme sa odriekli bezbožnosti a svetských žiadostí a mierne, spravodlivo a pobožne žili na
tomto svete, 13 očakávajúc blahoslavenú nádej a zjavenie slávy nášho veľkého Boha a
Spasiteľa Krista Ježiša, 14 ktorý sa vydal za nás, aby nás vykúpil zo všetkej neprávosti a
očistil vzácny ľud, horliaci za dobré skutky. 15 Toto hovor, (takto) napomínaj, karhaj so
všetkou dôraznosťou a nikto nech tebou nepohŕda.

OZNAMY:
 Bohoslužby v nedeľu 28. augusta 2016 o 09,30h. Slovom Božím slúži
br. superintendent ECM SO Pavel Procházka.
 Bohoslužby so sv. Večerou Pánovou v DSS Betánia na Partizánskej ul. v nedeľu
28. augusta 2016 o 10,00h. Slovom Božím a sviatosťou slúži br. farár Ivan Lukáč.
 Najbližšia sv. Večera Pánova v rámci bohoslužieb bude v nedeľu 4. septembra 2016.
 Príhovorné modlitby ECM SO a ČO, 21. – 27. augusta 2016: Slavkovce (sr. Jarmila
Nagyová), Plzeň 1 – Lochotín (br. Pavel Kuchynka) a Plzeň 3 – Maranatha (br. Filip
Jandovský).
 S biblickými hodinami, ktoré budú
13. septembra 2016. Srdečne pozývame!

každý utorok

o 18,00h, začíname

 S večerným čítaním Biblie, ktoré bude každý piatok o 18,00h, začíname
9. septembra 2016. Srdečne pozývame!
 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: 39,83 €. Ďakujeme Vám!

Modlitby ECM 21. - 27. 08. 2016
SLAVKOVCE
Prosíme o modlitby:
- za evanjelizáciu v Šamudovciach;
- za vzťahy v zbore;
- za skupinu Zornica – za vernosť v Pánovi.
sr. Jarmila Nagyová

PLZEŇ 3 - MARANATHA
Prázdninové hlídaní dětí v MC Duha.
br. Filip Jandovský

PLZEŇ 3 – MARANATHA, PLZEŇ 1 - LOCHOTÍN
King Camp XL - příměstský tábor pro dorost spolu s partnerskou farností z Frisco,
Texas.
br. Pavel Kuchynka

