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V čom si odvážny?
káže: Mgr. Pavle Kocev (ECM Sereď)

≽ Predspev: „Tvoj ľud pred Tebou sa schádza...“
≽ Introit: Apoštol Ján varuje veriacich: „Milovaní, neverte každému duchu, ale
skúmajte duchov, či sú z Boha, lebo do sveta vyšlo mnoho prorokov. Božieho
Ducha poznáte podľa tohto: Každý duch, ktorý vyznáva, že Ježiš Kristus prišiel
v tele, je z Boha.“ (1Jn 4,1-2)

≽ Pieseň č. 270
≽ Apoštolské vyznanie viery
≽ Kolekta
≽ Biblické čítania: Žalm – Ž 48,2-3.9-15 | Evanjelium – Mt 7,24-27
≽ Chválospev (86), osobné svedectvo viery, oznamy
≽ Chválospev (115), požehnanie detí
≽ Chválospev (15), vykonanie dobrovoľnej finančnej zbierky
≽ Kázeň – Joz 1,1-9
≽ Spoločné modlitby a modlitba Pánova
≽ Pieseň č. 282
≽ Áronovské požehnanie
≽ Pieseň č. 605

KÁZŇOVÝ TEXT: Joz 1,1-9
1 Po smrti Hospodinovho služobníka Mojžiša oslovil Hospodin Mojžišovho pomocníka
Jozuu , syna Núna: 2 Môj služobník Mojžiš zomrel. Vstaň teda, prejdi cez Jordán, ty i
všetok tento ľud, do krajiny, ktorú dávam Izraelitom. 3 Dal som vám všetko, na čo stúpi vaša noha, ako som to povedal Mojžišovi. 4 Od púšte po Libanon a od Veľrieky, rieky Eufrat, celá krajina Chetitov až po Veľké more na západe slnka bude vaším územím. 5 Nikto neobstojí pred tebou, kým budeš žiť. Budem s tebou, ako som bol s Mojžišom. Nenechám ťa ani ťa neopustím. 6 Buď silný a odvážny, lebo ty rozdelíš tomuto
ľudu do vlastníctva krajinu, ktorú som prísažne sľúbil dať ich otcom. 7 Len buď silný a
veľmi odvážny, aby si konal podľa zákona, ktorý ti prikázal môj služobník Mojžiš. Neodboč od neho ani napravo, ani naľavo, aby si si rozumne počínal vo všetkom, čo
podnikneš. 8 Nech sa táto kniha zákona nevzdiali od tvojich úst. Rozjímaj však o nej vo
dne i v noci, aby si zachovával všetko, čo je v nej napísané, lebo vtedy sa ti zdarí cesta
a budeš si počínať rozumne. 9 Prikázal som ti predsa: Buď silný a odvážny, nestrachuj
sa a nezúfaj! Veď Hospodin, tvoj Boh, bude s tebou, kamkoľvek pôjdeš.

OZNAMY:
≽ Do Vašej pozornosti dávame nové číslo nášho cirkevného časopisu Ohnisko
v cene 0,90€. Prajeme Vám príjemné čítanie.
≽ Biblické hodiny počas letných prázdnin (júl – august) nebývajú. S pravidelnými
stretnutiami pri Božom slove začneme až od septembra.
≽ Každú nedeľu o 9,00h sa stretávame pri ranných modlitbách vo farskom úrade,
aby sme Pána Boha prosili za požehnaný priebeh bohoslužieb a za všetkých tých,
ktorí na nich akýmkoľvek spôsobom slúžia (farár, hudobníci, dobrovoľníci, ...).
≽ Tradičné (liturgické) bohoslužby budú v nedeľu o 10,00h. Slovom Božím nám
poslúži domáci brat farár Ivan Lukáč. Pozývame Vás.
≽ Srdečne Vás pozývame na spoločnú grilovačku spojenú s pobožnosťou, ktorá
bude v piatok 3.8. o 16,00h v našej farskej záhrade. Ak môžete priniesť nejaké
minerálne vody či menšie občerstvenie, budeme radi.

OFERA:
≽ Minulú nedeľu bola ofera 281€. Veľmi pekne ďakujeme za Váš príspevok. 
Nesmierne si to vážime. Pán Boh Vám požehnaj za Vašu štedrosť a pozornosť.

