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Služba Bohu – vzácne privilégium
PROGRAM
Predspev: „Vojdite, plesajme, ...“
Introit: Bratia a sestry, vitajte na bohoslužbách v 5. nedeľu po Sv. Trojici. Apoštol
Pavol nás napomína: „Neslúžte len naoko ako tí, čo sa ľuďom chcú páčiť, ale ako
služobníci Kristovi, ktorí z duše plnia vôľu Božiu“ (Ef 6,6).
Pieseň zo spevníka č. 254, v. 1-3 „Našiel si ma, Pastieru“
Atanáziovo vyznanie viery a modlitba kazateľa
Striedavé čítanie zo Starého zákona (SZ) – Ž 73,23-28 „Víťazstvo viery“
Čítanie z Nového zákona (NZ) – L 5,1-11 „Bohaté lovenie rýb“
Chválospev (1), oznamy a osobné svedectvo viery
Chválospev (2), vystúpenie detí s programom, požehnanie detí (modlitba)
Chválospev (3), vykonanie zbierky
Kázeň slova Božieho – 1Tim 1,12-17 „Oslava Kristovho milosrdenstva“
Modlitby prítomných, Modlitba Pánova
Pieseň zo spevníka č. 237, v. 1 „Milosť Božia“
Odovzdávanie ďakovných dekrétov
Pieseň zo spevníka č. 237, v. 2-4 „Milosť Božia“
Požehnanie: „Lebo vy ste k slobode povolaní, bratia. Len aby vám sloboda
nebola zámienkou (povoľovať) telu, ale v láske slúžte si vospolok“ (G 5,13).
Pieseň zo spevníka č. 237, v. 5 „Milosť Božia“
Kázňový text – 1Tim 1,12-17
12 Ďakujem Tomu, ktorý ma posilnil, Kristovi Ježišovi, nášmu Pánovi, že ma uznal verným, postaviac
ma do (svojej) služby, 13 hoci som bol predtým rúhačom, prenasledovateľom a násilníkom; ale
dostalo sa mi milosti, lebo som to robil z nevedomosti v nevere. 14 A navyše sa (vo mne) rozhojnila
milosť nášho Pána s vierou a láskou, ktorá je v Kristovi Ježišovi. 15 Je to verná reč a zaslúži si, aby ju
všetci prijali: Ježiš Kristus prišiel na svet, aby spasil hriešnikov. Medzi nimi som ja prvý; 16 ale práve
preto sa mi dostalo milosti, aby Ježiš Kristus na mne prvom dokázal všetku svoju zhovievavosť, aby to
bolo príkladom pre tých, ktorí budú veriť v Neho k životu večnému. 17 Jemu, Kráľovi vekov,
nesmrteľnému, neviditeľnému, jedinému múdremu Bohu česť a sláva naveky vekov. Amen.

OZNAMY:
 Bohoslužby na sviatok apoštolov Petra a Pavla v stredu 29. júna 2016
o 17,00h. Slovom Božím slúži br. farár Ivan Lukáč.
 Bohoslužby so sv. Večerou Pánovou v nedeľu 3. júla 2016 o 09,30h. Slovom
Božím a sviatosťou slúži br. farár Ivan Lukáč.
 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, 26. jún - 2. júl 2016: Slavkovce (sr. Jarmila
Nagyová) a Protivín (br. Josef Červeňák).
 Biblická hodina v utorok 28. júna 2016 o 18,00h. Téma: „Exegéza prosieb
Modlitby Pánovej – I neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého“. Štúdiom
Písma svätého sprevádza br. farár Ivan Lukáč.
 Večerné čítanie Biblie v piatok 1. júla 2016 o 18,00h. Vedie br. farár Ivan Lukáč.
Ofera z minulej nedele vyniesla: 150 €.

Modlitby ECM 26. 06. - 02. 07. 2016
SLAVKOVCE
Modlite sa spolu s nami:
- za mládež, aby nám Pán pridal mladých ľudí;
- za plánovanú evanjelizáciu;
- za uzdravenie nemocných telesne a zároveň aj duchovne.
sr. Jarmila Nagyová

PROTIVÍN
Protivín: Chceme s Boží pomocí ustát všechny provozní starosti. Začátkem
léta chystáme softbalový příměstský tábor.
Týn: Kapli otevřeme při Noci kostelů. Včetně přednášky Léčení Duchem.
Bechyně: Dům si zájemce rezervoval, v půli léta změní majitele.
br. Josef Červeňák

Myšlienka anglikánskeho kňaza a reformného otca Johna Wesleyho
„Viera je láska, pokoj a radosť vo Svätom Duchu. Je najšťastnejšou a najradostnejšou vecou na svete,
ktorá sa nezlučuje so zlou náladou, mrzutosťou, bezcitnosťou a všetkým, čo nezodpovedá Ježišovej,
mierumilovnosti, dobrote a priateľskosti.“
(Breviár JW, Radosť pre všetkých - str. 40)

