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Láska ako povzbudenie
≽
≽ Predspev: „V Tvojich dvoranách túžim stáť...“
≽
≽ Introit: Pán Ježiš Kristus hovorí: „Radujte sa a veseľte sa, lebo v nebesiach
máte veľkú odmenu.“ (Mt 5,12)

≽
≽ Pieseň č. 194
≽
≽ Apoštolské vyznanie viery
≽
≽ Kolekta
≽
≽ Biblické čítania: Starý zákon – Iz 61 | Epištola – 1Jn 4,7-16
≽
≽ Chválospev (1), osobné svedectvo viery, oznamy
≽
≽ Chválospev (2), požehnanie detí na záver školského roka
≽
≽ Chválospev (3), vykonanie dobrovoľnej finančnej zbierky
≽
≽ Kázeň – Lk 4,16-21
≽
≽ Modlitby prítomných a modlitba Pánova
≽
≽ Pieseň č. 198
≽
≽ Áronovské požehnanie: „Nech ťa Hospodin požehná a nech ťa ochráni!
Nech Hospodin rozjasní nad tebou svoju tvár a nech ti je milostivý! Nech
Hospodin obráti svoju tvár k tebe a nech ti udelí pokoj!“ (Nm 6,24-26) Amen.

≽
≽ Záverečná prosba: „Amen! Ty nás požehnaj...“

KÁZŇOVÝ TEXT: Lk 4,16-21
16 Prešiel do Nazareta, kde vyrastal a podľa svojho zvyku v sobotu vošiel do synagógy. Keď vstal, aby čítal 17 podali mu knihu proroka Izaiáša. Knihu rozvinul na tom
mieste, kde bolo napísané: 18 Duch Pánov je nado mnou, lebo ma pomazal zvestovať
chudobným evanjelium a uzdravovať skrúšených srdcom. Poslal ma oznámiť zajatým prepustenie, slepým vrátiť zrak, utláčaných prepustiť 19 a vyhlásiť milostivý
rok Pánov. 20 Nato zvinul knihu, vrátil ju sluhovi a sadol si. Oči všetkých v synagóge
sa upreli naňho. 21 On pokračoval: Dnes sa splnilo Písmo, ktoré ste práve počuli.

OZNAMY:
≽
≽ Každú nedeľu o 9,00h mávame modlitby pred bohoslužbami. Ste vítaní.
≽
≽ Budúcu nedeľu v rámci bohoslužieb bude vysluhovaná sv. Večera Pánova.
≽
≽ V rámci príhovorných modlitieb môžeme v tomto týždni myslieť na to, aby Pán Boh
požehnával letný čas prázdnin, dovoleniek a oddychu.
≽
≽ V utorok 26.6. o 17,30h Vás pozývame na poslednú biblickú hodinu pred školskými prázdninami. Budeme sa venovať Druhému a Tretiemu Jánovmu listu.
≽
≽ V piatok 29.6. budú bohoslužby na sviatok apoštolov Petra a Pavla o 17,00h.
Srdečne Vás pozývame.
≽
≽ Vo štvrtok 5.7. budú bohoslužby na sviatok Cyrila a Metoda o 10,00h.

OFERA:
≽
≽ Minulú nedeľu bola ofera 127,05 €. Veľmi pekne ďakujeme. Pán Boh Vám žehnaj. 

NOVOZVOLENÁ RADA ECM SO:
Na Oblastnej konferencii našej cirkvi, ktorá sa konala v piatok 22.06.2018 v Batizovciach,
bola zvolená nová Rada SO na dva roky. Prosme Pána o požehnanie. Uvádzame jej členov:
Duchovenskí členovia: Mgr. Štefan Rendoš, superintendent ECM SO, 1. štatutár
Mgr. Gabriella Kopas, PhD., 2. štatutár
Mgr. Pavle Kocev
Bc. Ľuboš Tagaj
Mgr. Svetlana K. Francisty (náhradník)
Laickí členovia:

Bc. Pavol Absolon, oblastný vedúci laikov
Mgr. Lenka Procházková, PhD.
Milena Belková
Bc. Samir Kopas (náhradník)

