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Prijatie Božieho slova
znamená nasledovať Krista
PROGRAM
Predspev: „Vojdite, plesajme, ...“
Introit: Bratia a sestry, vitajte na bohoslužbe v 4. nedeľu po Veľkej noci – Cantate.
Sv. evanjelista Ján povedal: „Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného
Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho“ (J 3,16).
Pieseň zo spevníka č. 2, v. 1-4 „Chválime Ťa, Bože náš“
Apoštolské vyznanie viery a modlitba kazateľa
Striedavé čítanie zo Starého zákona (SZ) – Ž 98 „Hospodin víťazný Kráľ“
Čítanie z Nového zákona (NZ) – L 9,23-26 „Výzva k nasledovaniu Krista“
Chválospev (1), požehnanie detí (modlitba)
Chválospev (2), oznamy a osobné svedectvo viery
Chválospev (3), vykonanie zbierky
Kázeň slova Božieho – Sk 8,26-31.35-39 „Filip pokrstil kráľovského dvorana“
Spoločné modlitby a Modlitba Pánova
Pieseň zo spevníka č. 278, v. 1-3 „Nech nám srdcia plní radosť“
Požehnanie: Hospodin povedal: „Mňa hľadajte, a budete žiť!“ (Am 5,4). Amen.
Pieseň zo spevníka č. 278, v. 4 „Nech nám srdcia plní radosť“
Kázňový text – Sk 8,26-31.35-39
26 Tu anjel Pánov hovoril Filipovi: Vstaň a choď na juh, na cestu, čo vedie z Jeruzalema do Gazy a je
pustá. 27 I vstal a šiel. A hľa, muž z Etiópie, eunuch, dvoran etiópskej kráľovnej Kandáky, správca celého
jej pokladu, ktorý prišiel do Jeruzalema, aby vzýval Boha, 28 vracal sa (domov); sedel na svojom voze a
čítal proroka Izaiáša. 29 I povedal Duch Filipovi: Pristúp a pripoj sa k vozu! 30 Keď Filip pribehol, počul,
ako číta proroka Izaiáša, a spýtal sa: Či aj rozumieš, čo čítaš? 31 Odpovedal mu: Akože by som rozumel,
ak mi len niekto nevysvetlí? 35 Vtedy Filip otvoril ústa a počnúc týmto miestom Písma, zvestoval mu
Ježiša. 36 Ako šli cestou ďalej, prišli k akejsi vode. I prehovoril eunuch: Ajhľa, voda! Čo mi prekáža dať sa
pokrstiť? 37 Filip mu povedal: Ak veríš z celého srdca, môže sa stať. A (eunuch) odpovedal: Verím, že
Ježiš Kristus je Syn Boží. 38 Nato kázal zastaviť voz a obaja, Filip a eunuch, zostúpili do vody; i pokrstil
ho. 39 Keď vystúpil z vody, Duch Pánov uchopil Filipa, a eunuch ho viac nevidel, ale rozradostený šiel
svojou cestou.

OZNAMY:
 Bohoslužby so sv. Večerou Pánovou v nedeľu 1. mája 2016 o 9,30h. Slovom Božím
a sviatosťou slúži br. superintendent ECM SO Pavel Procházka.
 Po bohoslužbách bude Zborová hodina spojená so zasadnutím farského
staršovstva v misijnom stredisku na Panenskej 12. Budeme hovoriť o vnútromisijných činnostiach a službách v našej farnosti. Vedie br. farár Ivan Lukáč. Srdečne
pozývame všetkých návštevníkov nášho cirkevného zboru.
 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, 24. - 30. apríl 2016: Oblastná konferencia
(br. Pavel Procházka) a Jarní škola (sr. Jana Křížová).
 Zasadnutie farského staršovstva v stredu 27. apríla 2016 o 16,30h.
Vedie predseda farského staršovstva br. superintendent ECM SO Pavel Procházka.
 Biblická hodina v stredu 27. apríla 2016 o 18,00h. Téma: „4-7. Božie prikázania –
vzťah k človeku“. Štúdiom Písma svätého sprevádza br. farár Ivan Lukáč.
 Večerné modlitby formou meditácie v piatok 29. apríla 2016 o 18,00h NEBUDÚ!!!

Ofera z minulej nedele vyniesla: 107,34 €.

NARODENINY:
Tento týždeň oslávil svoje narodeniny brat Róbert Procházka. Ďakujeme Pánu Bohu, že je
súčasťou nášho spoločenstva, že sa pravidelne zúčastňuje nedeľných bohoslužieb, pri
ktorých nám vypomáha s technikou a ozvučením. Vyprosujeme pre neho Božiu lásku, milosť
a požehnanie.

Modlitby ECM 24. - 30. 04. 2016
OBLASTNÁ KONFERENCIA
Modlime sa za bezpečné cestovanie účastníkov do Gerlachova a naspäť dňa 29. apríla a
požehnané rokovanie Oblastnej konferencie slovenskej oblasti ECM. Tiež ďakujme za
zbor v Gerlachove a lokálneho kazateľa brata Ľuboslava Sirkovského, ktorý
zabezpečuje organizačnú stránku konferencie.
br. Pavel Procházka

JARNÍ ŠKOLA
Od pondělka do pátku se budou kazatelé z České oblasti ECM a další zájemci vzdělávat
ve Vranově u Brna. Prosíme o bezpečné cesty a o požehnání celého pobytu, aby byl k
užitku účastníkům a potom i jejich sborům.
sr. Jana Křížová

Myšlienka anglikánskeho kňaza a reformného otca
Johna Wesleyho
Božia múdrosť sa prejavuje v tom, že nenarúša prirodzenosť človeka, keď ho vyslobodzuje a že
slobodu, ktorú mu dáva, neodoberá.
(Breviár JW, Sloboda, akú dáva Boh - str. 41)

