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Dokážeme Boha presvedčiť, aby nám odpustil?
káže: Mgr. Ivan Lukáč

PROGRAM
Zvonková predohra
Introit: Bratia a sestry, vitajte na bohoslužbe v Nedeľu po Deviatniku. Žalmista
pred Hospodinom vyznáva tieto slová: „Povstaň nám na pomoc, vykúp nás pre
svoju milosť“ (Ž 44,27).
Pieseň zo spevníka č. 2, v. 1-4 „Chválime Ťa, Bože náš“
Apoštolské vyznanie viery a modlitba kazateľa
Čítanie zo Starého zákona (SZ) – Iz 55,8-11 „Slovo Hospodinovo splní svoj cieľ“
Čítanie z Nového zákona (NZ) – L 8,4-15 „O rozsievačovi a o štvorakej pôde“
Chválospev (1), Modlitba za deti (požehnanie),
Chválospev (2), Báseň (pásmo poézie), Chválospev (3)
Kázeň slova Božieho – Jon 3,1-10 „Pokánie v Ninive“
Zvonková skladba (meditácia)
Pieseň zo spevníka č. 253, v. 1-3 „Pán vodca môj“
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. 253, v. 4 „Pán vodca môj“
Kázňový text – Jon 3,1-10
1 Slovo Hospodinovo zaznelo Jonášovi druhý raz takto: 2 Vstaň, choď do veľkého mesta Ninive a káž
mu, čo ti poviem. 3 Jonáš vstal a šiel do Ninive podľa rozkazu Hospodinovho. Ninive však bolo
nesmierne veľkým mestom pred Bohom, na tri dni chôdze. 4 Keď Jonáš vchádzal do mesta, v prvý deň
cesty volal: Ešte štyridsať dní, a Ninive bude vyvrátené! 5 Vtedy uverili Ninivčania Bohu, vyhlásili pôst
od najväčšieho až po najmenšieho a obliekli sa do vrecoviny. 6 Keď sa správa o tom dostala k
ninivskému kráľovi, ten vstal zo svojho trónu, zložil zo seba plášť, odel sa vrecovinou a sadol si do
popola. 7 Potom dal rozhlásiť po Ninive ako rozhodnutie kráľa a jeho šľachticov: Nech ani ľudia ani
zvieratá, rožný statok ani ovce neokúsia nič, nech sa nepasú, ani vodu nepijú. 8 A nech sa ľudia i
zvieratá odejú vrecovinou a mocne volajú k Bohu; nech sa každý odvráti od svojej zlej cesty a od násilia,
čo má na rukách. 9 Kto vie? Azda sa Boh znova zľutuje, odvráti sa od svojho blčiaceho hnevu a
nezahynieme. 10 Keď Boh videl ich skutky, že sa odvrátili od svojej zlej cesty, bolo Mu ľúto dopustiť
nešťastie, ktorým im pohrozil, a nedopustil ho.

OZNAMY:
* Bohoslužby so sv. Večerou Pánovou a Farskou konferenciou v nedeľu 7. februára
2016 o 9,30h. Slovom Božím slúži br. superintendent ECM SO Pavel Procházka.
* Modlitby ECM 31. január - 6. február 2016: Jenkovce (br. Jiří Bassano) a Jablonné (br. Jiří
Šimek).
* Biblická hodina v stredu 3. februára 2016 o 18,00h. Téma: „Úvod do tematiky Ježišových
uzdravení podľa evanjelií“. Štúdiom Písma svätého sprevádza br. farár Ivan Lukáč.
* Modlitebné spoločenstvo v piatok 5. februára 2016 o 18,00h. Vedie br. farár Ivan
Lukáč.
* Finančná podpora zboru: Ak chcete zbor podporiť finančným darom, pošlite prosím
svoj príspevok na účet v Slovenskej sporiteľni v tvare IBAN: SK7009000000000011472097.

* Ofera z minulej nedele vyniesla: 107 €.
NARODENINY:
* Tento týždeň oslávili svoje narodeniny sestry ThDr. Danka Sirkovská a Evka
Zbončáková. Ďakujeme za ne Pánu Bohu, že sú súčasťou nášho cirkevného spoločenstva
a aktívne sa zapájajú do chválospevov. Vyprosujeme pre ne Božiu lásku a požehnanie.

Modlitby ECM 31. 01. - 06. 02. 2016
JENKOVCE
Prosíme o modlitby za operáciu oka sestry Eleny na budúci týždeň.
Modlite sa tiež za seniorov v zbore aj obci.
br. Jiří Bassano

JABLONNÉ
Děkujeme Bohu, že si nás používa.
Prosíme za:
- větší účast na shromážděních;
- moudrost pro team z našeho partnerského sboru, když připravují English Camp;
- Boží moc při kázání jeho slova i v našich životech;
- zdraví Martina Novotného;
- probuzení v církvi a v našem městě a kraji.
br. Jiří Šimek

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)

