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„Duch sám dosvedčuje nášmu duchu,
že sme Božie deti“
PROGRAM
Predspev: „Svätý, Svätý, Svätý...“
Introit: Bratia a sestry, vitajte na bohoslužbách v 14. nedeľu po Sv. Trojici.
Žalmista hovorí: „.Blahoslavený človek, ktorý v Tebe nachádza silu, tí, čo majú
na mysli cesty do chrámu!“ (Ž 84,6).
 Pieseň zo spevníka č. 200, v. 1-4 „Čuj, Pán Ježiš volá teba“
Apoštolské vyznanie viery a modlitba kazateľa
Čítanie zo Starého zákona (SZ) –5M 8,11-20 „Výzva k vďačnosti“ - striedavo
Čítanie z Nového zákona (NZ) – J 3,26-30 „Posledné svedectvo Jána Krstiteľa“
 Chválospev (1)
Oznamy a osobné svedectvo viery
 Chválospev (2)
Požehnanie detí (modlitba)
 Chválospev (3) + vykonanie zbierky
Kázeň slova Božieho – R 8,14-17 „Synovstvo Božie“
Modlitby prítomných a modlitba Pánova
 Pieseň zo spevníka č. 243, v. 1-3 „Bol som mŕtvy v vinách“
Požehnanie: „V Ňom máme vykúpenie skrze Jeho krv, odpustenie hriechov
podľa bohatstva Jeho milosti, v ktorej nás bohato zahrnul všetkou múdrosťou
a rozumnosťou...“ (Ef 1,7-8). Amen.
 Pieseň zo spevníka č. 243, v. 4 „Bol som mŕtvy v vinách“

Kázňový text – R 8,14-17
14 Lebo všetci, ktorých Duch Boží vedie, sú synovia Boží. 15 Neprijali ste predsa
ducha otroctva, aby ste sa zase báli, ale prijali ste ducha synovstva, ktorým voláme:
Abba, Otče! 16 A ten istý Duch spolu s naším duchom osvedčuje, že sme Božie
deti. 17 Ale ak sme deti, sme aj dedičia, a to dedičia Boží a spoludedičia Kristovi, ak
s Ním trpíme, aby sme s Ním boli aj oslávení.

OZNAMY:
 Zasadnutie farského staršovstva dnes po bohoslužbách. Vedie br. superintendent
ECM SO a predseda farského staršovstva Pavel Procházka.
 Dnes br. farár Ivan Lukáč slúži v DSS Betánia na Partizánskej ul. v Bratislave.
 Bohoslužby na začiatku školského roka so spoveďou a sv. Večerou Pánovou
v nedeľu 4. septembra 2016 o 09,30h. Slovom Božím a sviatosťou slúži
br. farár Ivan Lukáč.
 Príhovorné modlitby ECM SO a ČO, 28. august – 3. september 2016:
Božie požehnanie pre žiakov, študentov a učiteľov.
 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: 149,82 €. Ďakujeme Vám!

Modlitby ECM 28. 08. - 03. 09. 2016
Na začiatku školského roka myslíme v modlitbách na školákov, študentov a učiteľov.

Myšlienka anglikánskeho kňaza a reformného otca
Johna Wesleyho
Všetko požehnanie, ktoré sa nám dostalo od Boha, je iba z Jeho milosti, Jeho
veľkodušnosti a žičlivosti. Je to len Jeho slobodná, nami celkom nezaslúžená milosť.
Nikým nezaslúžená milosť. Človek nemá ani ten najmenší nárok na Božie zľutovanie.
Bola to len Božia slobodná milosť, ktorá vytvorila človeka z prachu zeme, vdýchla mu
živú dušu, jeho duši vtisla pečať božskej podoby a všetko mu podriadila. Táto Božia
slobodná milosť trvá podnes a dáva nám život, dych a všetko ostatné. Lebo neexistuje
nič, čo máme, čo sme alebo čo robíme, čím by sme si mohli zaslúžiť hoci len maličkosť
od Boha.
(Breviár JW, Všetko je milosť - str. 23)

