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Slovo pravdy
≽
≽ Inštrumentálna hudba
≽
≽ Introit: Žalmista vyznáva: „Podstatou tvojho slova je pravda, tvoje spravodlivé rozhodnutia sú večné.“ (Ž 119,160)

≽
≽ Pieseň č. 439
≽
≽ Apoštolské vyznanie viery
≽
≽ Kolekta
≽
≽ Evanjelium: Jn 8,31-36
≽
≽ Pieseň č. 340
≽
≽ Kázeň – Jk 1,19-27
≽
≽ Spoločné modlitby
≽
≽ Modlitba Pánova
≽
≽ Oznamy
≽
≽ Požehnanie: „Pamätajte na tých, čo vás viedli a hlásali vám Božie slovo.
Dobre si všímajte, aký bol koniec ich života a spôsob žitia a napodobňujte ich
vieru. Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes i naveky.“ (Heb 13,7-8) Milosť Božia
buď vždy s Vami. Amen.

≽
≽ Pieseň č. 209

KÁZŇOVÝ TEXT: Jk 1,19-27
19 Vedzte, bratia moji milovaní: Nech je každý človek rýchly, keď treba počúvať, pomalý, keď má hovoriť, pomalý do hnevu. 20 Lebo človek v hneve nekoná, čo je spravodlivé pred Bohom. 21 Preto odhoďte všetku nečistotu a nánosy
zloby a v tichosti prijímajte zasiate slovo, ktoré má moc spasiť vaše duše. 22 Buďte činiteľmi slova, nielen poslucháčmi, ktorí klamú sami seba. 23 Pretože ak niekto iba počúva slovo a neuskutočňuje ho, podobá sa mužovi, ktorý si v zrkadle prezerá svoju prirodzenú tvár. 24 Pozrie na seba, odíde
a hneď zabudne, ako vyzerá. 25 Kto sa však zahľadí do dokonalého zákona slobody a vytrvá nie ako zábudlivý poslucháč, ale ako uskutočňovateľ skutku, ten
bude blahoslavený pre svoje skutky. 26 Ak si niekto myslí, že je ctiteľom Boha,
a jazyk si nedrží na uzde, klame tým sám seba a jeho zbožnosť je márna. 27 Čistá a nepoškvrnená nábožnosť pred Bohom a Otcom je: navštevovať
siroty a vdovy v ich tiesni a chrániť sa pred poškvrnou sveta.

OZNAMY:
≽
≽ Každú nedeľu mávame modlitby pred bohoslužbami o 9,00h. Chceme

sa modliť za požehnaný nedeľný čas a za tých, ktorí na bohoslužbách slúžia (farár, hudobníci, dobrovoľníci). Srdečne ste všetci vítaní.
≽
≽ V nedeľu 8.7. budú bohoslužby o 10,00h. Zvesťou Božieho slova poslúži

br. farár Pavel Procházka. Srdečne Vás pozývame.
≽
≽ Biblické hodiny počas letných prázdnin (júl – august) nebudú.

S pravidelnými stretávaniami začneme až od septembra.
≽
≽ Počas letných prázdnin plánujeme spoločnú grilovačku v našej farskej

záhrade. O presnom termíne Vás budeme informovať. Všetko záleží aj od
predpovedi počasia.
≽
≽ V nedeľu 22.7. očakávame v našom zbore návštevu br. farára Mgr. Pavle

Koceva z farnosti Sereď, ktorý nám poslúži zvesťou Božieho slova. Na jeho
službu už vopred môžeme myslieť vo svojich modlitbách.

