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Láska ako premena
≽ Predspev: „Tvoj ľud pred Tebou sa schádza...“
≽ Introit: Apoštol Pavol pripomína: „A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale
premeňte sa obnovením zmýšľania, aby ste vedeli, čo je Božia vôľa, čo je dobré, čo mu je príjemné, čo je dokonalé.“ (Rim 12,2)

≽ Pieseň č. 102 (žltý spevník)
≽ Apoštolské vyznanie viery
≽ Kolekta
≽ Biblické čítania: Žalm – Ž 30 | Epištola – Sk 3,1-10
≽ Pieseň č. 78 (žltý spevník), osobné svedectvo viery, oznamy
≽ Pieseň č. 86 (žltý spevník), požehnanie detí
≽ Pieseň č. 150 (žltý spevník), vykonanie dobrovoľnej finančnej zbierky
≽ Kázeň – Lk 19,1-10
≽ Spoločné modlitby a modlitba Pánova
≽ Pieseň č. 72 (žltý spevník)
≽ Požehnanie: „Tak teda, deti moje, zostávajte v ňom, aby sme mali dôveru,
keď sa zjaví, a aby sme ním pri jeho príchode neboli zahanbení.“ (1Jn 2,28)
Pán Boh nech Vás posilňuje a sprevádza. Amen.
≽ Pieseň č. 605

KÁZŇOVÝ TEXT: Lk 19,1-10
1 Potom vošiel do Jericha a prechádzal cezeň. 2 A tu bol muž, menom Zachej, ktorý bol
hlavným mýtnikom a bol bohatý. 3 Túžil uvidieť Ježiša, aby vedel, kto to je, no pre zástupy ho nemohol zazrieť, lebo bol malej postavy. 4 Bežal teda napred a vyliezol na
divý figovník, aby ho odtiaľ videl, lebo tadiaľ mal ísť. 5 Keď Ježiš prišiel na to miesto,
pozrel hore a povedal mu: Zachej, poď chytro dolu, lebo dnes musím zostať v tvojom
dome. 6 On chytro zliezol a s radosťou ho prijal. 7 Všetci, ktorí to videli, reptali: K
hriešnemu človeku si vošiel oddýchnuť. 8 Ale Zachej povedal Pánovi: Pane, polovicu
svojho majetku dávam chudobným a ak som niekoho v niečom oklamal, vrátim to
štvornásobne. 9 Ježiš mu odpovedal: Dnes prišla spása do tohto domu, veď aj on je
Abrahámovým synom. 10 Lebo Syn človeka prišiel hľadať a spasiť, čo zahynulo.

OZNAMY:
≽ Biblické hodiny počas letných prázdnin (júl – august) nebudú.
≽ Vo štvrtok 19.7. o 10,00h bude biblická hodina pre seniorov v DSS Betánia.
≽ V piatok 20.7. o 17,00h bude večer spoločenských hier vo farskej záhrade.
≽ Každú nedeľu o 9,00h bývajú ranné modlitby. Chceme sa modliť za požehnané bohoslužby, aby v nich Pán Boh konal svojou mocou a za všetkých tých, ktorí na nich slúžia
(farár, hudobníci, dobrovoľníci, ...).
≽ Na budúcu nedeľu príde medzi nás hosť – brat farár Mgr. Pavle Kocev z farnosti Sereď,
ktorý nám poslúži zvesťou Božieho slova. Bohoslužby budú o 10,00h.
≽ V auguste plánujeme spoločnú grilovačku v našej farskej záhrade.

HISTORICKÉ OKIENKO – 70. VÝROČIE POSVÄTENIA MALEJ SÁLY ZA MODLITEBŇOU:
 Bratislavskí metodisti mali sťažené podmienky po 2. svetovej vojne. Prosby o vlastnú
zhromaždovaciu miestnosť boli naplnené kúpou domu na historicky slávnej Panenskej
ulici. Pôvodný majiteľ domu odišiel za príbuznými do USA, takže sa uvoľnilo takmer 1.
poschodie domu. Slávnosť posvätenia malej sály sa konala dňa 6.7.1948 za prítomnosti brata superintendenta Václava Vančuru a celého radu zástupcov cirkevných a iných
korporácii. Brat Anton Javornícky o tom píše: „Trvalo to tridsať rokov, kým sme získali
svoj vlastný stánok pre služby Božie. Vzdávame svoju Pánovi vďaku a česť Jeho milosti.“

OFERA:
Minulú nedeľu bola ofera 170,24€. Veľmi pekne ďakujeme za Váš príspevok. 
Vážime si to. Pán Boh Vám požehnaj a odmeň svojim hojným požehnaním.

