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Vyznať vieru znamená pochopiť pravdu
PROGRAM
Organové prelúdium
Introit: Bratia a sestry, vitajte na bohoslužbách vo Sviatok apoštolov Petra a Pavla.
Autor listu Židom nám pripomína: „Spomínajte na svojich vodcov, ktorí vám
zvestovali slovo Božie. Pozorujte, aký bol koniec ich správania, a napodobňujte
ich vieru“ (Žid 13,7).
Pieseň zo spevníka č. 166, v. 1-2 „Znie spásy preradostná“
Modlitba kazateľa
Striedavé čítanie zo Starého zákona (SZ) – Ž 34,2-12 „Vďaka Bohu za ochranu“
Čítanie z Nového zákona (NZ) – Sk 9,1-9 „Saulovo obrátenie“
Pieseň zo spevníka č. 166, v. 3-4 „Znie spásy preradostná“
Kázeň slova Božieho – Mt 16,13-19 „Petrovo vyznanie“
Modlitby prítomných, Modlitba Pánova a oznamy
Pieseň zo spevníka č. 127, v. 1-3 „Blíží sa deň“
Áronovské požehnanie: „Nech ťa požehná Hospodin a nech ťa ochraňuje! Nech
rozjasní Hospodin svoju tvár nad tebou a nech ti je milostivý! Nech obráti
Hospodin svoju tvár k tebe a nech ti udelí pokoj“ (4M 6,24-26). Amen.
Pieseň zo spevníka č. 127, v. 4 „Blíži sa deň“
Kázňový text – Mt 16,13-19

13 Keď Ježiš prišiel do krajov Cezarey Filipovej, spýtal sa svojich učeníkov: Za koho
pokladajú ľudia Syna človeka? 14 Odpovedali: Jedni za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša,
zase iní za Jeremiáša alebo za jedného z prorokov. 15 Opýtal sa ich: A vy za koho ma
pokladáte? 16 Odvetil Šimon Peter: Ty si Kristus, Syn Boha živého. 17 Odpovedal mu
Ježiš: Blahoslavený si, Šimon, syn Jonášov, lebo telo a krv ti to nezjavili, ale môj Otec,
ktorý je v nebesiach. 18 A ja ti hovorím: Ty si Peter, a na tej skale postavím svoju
cirkev a pekelné brány ju nepremôžu. 19 Dám ti kľúče kráľovstva nebeského, a
čokoľvek zviažeš na zemi, bude zviazané na nebesiach, a čokoľvek rozviažeš na zemi,
bude rozviazané na nebesiach.

