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Bohatstvo Ducha
≽ Predspev: „Tvoj ľud pred Tebou sa schádza...“
≽ Introit: Apoštol Jakub píše: „Bratia moji milovaní, počúvajte: Azda Boh nevyvolil tých, čo sú podľa sveta chudobní, aby sa stali bohatými vo viere a dedičmi
kráľovstva, prisľúbeného tým, čo ho milujú?“ (Jk 2,5)

≽ Pieseň č. 2
≽ Apoštolské vyznanie viery
≽ Kolekta
≽ Biblické čítania: Žalm – Ž 145,1-13 | Epištola – 1Kor 2,1-16
≽ Chválospev č. 92 + osobné svedectvo viery, oznamy
≽ Chválospev č. 47 + požehnanie detí
≽ Chválospev č. 53 + vykonanie dobrovoľnej finančnej zbierky
≽ Kázeň – Jn 6,63
≽ Spoločné modlitby a modlitba Pánova
≽ Pieseň č. 33, v. 1-3
≽ Požehnanie: „Tlieskajte, všetky národy, nadšene pozdravujte Boha, lebo Hospodin, Najvyšší, vzbudzuje bázeň. On je veľký Kráľ nad celou zemou.“
(Ž 47,2-3) Milosť Božia nech je a ostáva so všetkými Vami. Amen.
≽ Pieseň č. 33, v. 4-6

KÁZŇOVÝ TEXT: Jn 6,63
63 Duch oživuje, telo nič neosoží! Slová, ktoré som vám povedal, sú Duch a život.
OZNAMY:
≽ Biblické hodiny počas letných prázdnin (júl – august) nebývajú. S pra-

videlnými stretnutiami pri Svätom Písme začneme až od septembra.
≽ Srdečne Vás všetkých 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. Veríme, že nám Pán Boh požehnaná aj počasie.
≽ Každú nedeľu o 9,00h sa stretávame pri ranných modlitbách vo far-

skom úrade, aby sme Pána Boha prosili za požehnaný priebeh bohoslužieb a za všetkých tých, ktorí na nich akýmkoľvek spôsobom slúžia (farár, hudobníci, dobrovoľníci, ...).
≽ Budúca nedeľa je Nedeľou pokánia. Bohoslužby budú o 10,00h, v rámci

ktorých bude vyslúžená sviatosť sv. Večere Pánovej. Počas nasledujúceho týždňa sme preto vyzvaní k tomu, aby sme sa na toto sväté prijímanie pripravili a urobili nápravu vo svojom živote.

OFERA:
≽ Minulú nedeľu bola ofera 112,60€. Ďakujeme za Vaše príspevky. 

Pán Boh Vás požehnaj a udeľ dary svojho Svätého Ducha.

MYŠLIENKA JOHNA WESLEYHO:
„Sme povolaní šíriť vo svojej krajne biblickú vieru, vieru činnú v láske, zbožné
zmýšľanie a svätý život. Chceme na to použiť všetky svoje sily.“
(Breviár JW „Šírenie viery“, str. 69)

