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PROGRAM
Predspev: „Vojdite, plesajme, ...“
Introit: Bratia a sestry, vitajte na bohoslužbe v Nedeľu Svätej Trojice – Sancta
Trinitas. Sv. apoštol Ján vo svojom zjavení pripomína Božiu pravdu: „Ja som Alfa
a Omega, hovorí Pán Boh, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde, Vševládny“
(Zjav 1,8).
Pieseň zo spevníka č. 166, v. 1-4 „Znie spásy preradostná zvesť“
Nicejské vyznanie viery (NICAENUM) a modlitba kazateľa
Striedavé čítanie zo Starého zákona (SZ) – Ž 145,1-13 „Chvála veľkosti Božej“
Čítanie z Nového zákona (NZ) – R 11,33-36 „Božie tajomstvo“
Chválospev (1), požehnanie detí (modlitba)
Chválospev (2), oznamy a osobné svedectvo viery
Chválospev (3), vykonanie zbierky
Kázeň slova Božieho – Sk 8,14-23 „.Petrovo účinkovanie v Samárii
Modlitby prítomných a Modlitba Pánova
Pieseň zo spevníka č. 261, v. 1-2 „Tak vezmi ruky moje“
Požehnanie: „Milosť Pána Ježiša Krista a láska Božia a účastenstvo Ducha
Svätého so všetkými vami!“ (2K 13,13). Amen.
Pieseň zo spevníka č. 261, v. 3 „Tak vezmi ruky moje“
Kázňový text – Sk 8,14-23
14 Keď apoštolovia v Jeruzaleme počuli, že Samária prijala slovo Božie, poslali k nim Petra a Jána. 15 A tí
prišli a modlili sa za nich, aby prijali Ducha Svätého, 16 lebo na nikoho z nich dovtedy nezostúpil; len
pokrstení boli v meno Pána Ježiša. 17 Kládli teda ruky na nich a oni prijali Ducha Svätého. 18 Keď Šimon
videl, že sa Duch Svätý udeľuje kladením rúk apoštolov, priniesol im peniaze 19 a prosil: Dajte aj mne takú
moc, aby každý prijal Ducha Svätého, na koho položím ruky. 20 Odpovedal mu Peter: Nech zahynie tvoje
striebro aj s tebou, pretože si sa nazdal, že za peniaze si nadobudneš dar Boží. 21 Nemáš podiel ani účasť na
ňom, lebo tvoje srdce nie je úprimné pred Bohom. 22 Preto sa kajaj z tejto svojej prevrátenosti a pros Pána,
či by ti azda neodpustil úmysel tvojho srdca, 23 lebo vidím, že si ako horká žlč a sputnaný neprávosťou.

OZNAMY:
 Bohoslužby v nedeľu
br. farár Ivan Lukáč.

29.

mája

2016

o 09,30h.

Slovom

Božím

slúži

 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: Partizánske (sr. Štefánia
Sklenárová) a Anglicky mluvící sbor v Praze – ESUMC (br. John Redmond).
 Biblická hodina v utorok 24. mája 2016 o 18,00h. Téma: „Exegéza prosieb
Modlitby Pánovej – Príď kráľovstvo Tvoje!“. Štúdiom Písma svätého sprevádza
br. farár Ivan Lukáč.
 Večerné čítanie Biblie v piatok 27. mája 2016 o 18,00h. Vedie br. farár Ivan Lukáč.

Ofera z minulej nedele vyniesla: 142,45 €.

Modlitby ECM 22. - 28. 05. 2016
PARTIZÁNSKE
Ďakujeme:
- za možnosť pastorálne poslúžiť Kataríne, ktorá má rakovinu a chystá sa na
chemoterapiu;
- za jednotu, ktorá je v našom zbore.
Prosíme bratov a sestry o modlitby:
- za spomínanú Katarínu, aby jej modlitby pomohli niesť jej stav;
- aj za našich mladých, aby mali odvahu zvestovať evanjelium svojim rovesníkom;
- za Lukáša a Marcela, aby Pán Lukáša posilňoval vo viere a Marcelovi, aby
obmäkčil srdce a mohol poznať Pána Ježiša ako svojho Spasiteľa.
sr. Štefánia Sklenárová

ANGLICKY MLUVÍCÍ SBOR V PRAZE (ESUMC)
Proste s námi o:
- moudrost a účast při renovaci modlitebny;
- Boží vedení pro použití nové modlitebny;
- rozvoj vedení sboru a jeho službu;
- moudrost pro kazatele;
- sbor, aby byl zdravým sborem v Kristu, otevřeným všem, kdo přijdou a poznají
Boží lásku.
br. John Redmond

Myšlienka anglikánskeho kňaza a reformného otca
Johna Wesleyho
„Boh nám daroval takú vieru, akú práve potrebujeme. Máš vieru, ktorú práve teraz
potrebuješ pre svoj život s Bohom. A keď budeš umierať, dostaneš na to potom
potrebnú vieru. Dnes používaj vieru, ktorú máš teraz, netráp sa pre zajtrajšok, ale sa
spoliehaj na Boha.“
(Breviár JW, Deň čo deň sa spoliehať na Boha - str. 104)

