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Nedeľa pokánia
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Pane, nemám nikoho
≽ Predspev: „Tvoj ľud pred Tebou sa schádza...“
≽ Introit: Pán Boh nám dáva toto prisľúbenie: „Nezanechám ťa, ani ťa neopustím.“ (Heb 13,5b)

≽ Pieseň č. 391
≽ Nicejské vyznanie viery (Nicaenum)
≽ Kolekta
≽ Biblické čítania: Žalm – Ž 103 | Epištola – Jk 5,13-16
≽ Chválospev (1) + osobné svedectvo viery, oznamy
≽ Chválospev (2) + požehnanie detí
≽ Chválospev (3) + vykonanie dobrovoľnej finančnej zbierky
≽ Kázeň – Jn 5,1-8
≽ Pieseň č. 257, v. 1-2
≽ Sv. Večera Pánova – dôraz na radosť
(počas VP bude pieseň č. 257, v. 3; Modlitba Pánova)

≽ Pieseň č. 257, v. 4-5
≽ Požehnanie: Choďte v pokoji. Radosť Pánova buď Vašou silou. Amen.
≽ Pieseň č. 176, v. 1.5

KÁZŇOVÝ TEXT: Jn 5,1-8
1 Potom bol židovský sviatok a Ježiš vystupoval do Jeruzalema. 2 V
Jeruzaleme pri Ovčej bráne je rybník po hebrejsky nazývaný Betezda,
s piatimi stĺporadiami. 3 V nich ležalo množstvo chorých, slepcov,
chromých, ochrnutých. 4 Bol tam človek, chorý už tridsaťosem rokov.
5 Keď ho Ježiš videl ležať a spoznal, že je už dlho chorý, opýtal sa ho:
Chceš vyzdravieť? 6 Chorý mu odpovedal: Pane, nemám človeka, čo
by ma zaniesol do rybníka, keď sa zvíri voda; kým ta dôjdem sám,
zostúpi predo mnou iný. 7 Ježiš mu povedal: Vstaň, vezmi si lôžko
a choď! 8 A ten človek okamžite ozdravel, vzal si lôžko a chodil.

OZNAMY:
≽ Biblické hodiny počas letných prázdnin (júl – august) nebývajú.
≽ Každú nedeľu o 9,00h sa stretávame pri ranných modlitbách.
≽ Bohoslužby budú v nedeľu o 10,00h.
≽ V nedeľu 26.8. príde medzi nás sestra kazateľka Štefánia Sklenarová

z farnosti Partizánske, ktorá nám poslúži zvesťou Božieho slova.

OFERA:
≽ Minulú nedeľu bola ofera 105€. Ďakujeme veľmi pekne.

MYŠLIENKA JOHNA WESLEYHO:
„Tak ako chlieb a víno posilňuje naše telo, znamenia Večere Pánovej – telo
a krv Ježiša Krista – posilňujú našu dušu. Táto potrava pre dušu nám dáva
silu konať zodpovedne naše povinnosti a vedie nás ďalej na ceste
k dokonalosti. Ak túžime dodržiavať jasný príkaz Krista, ak túžime po odpustení svojich hriechov a chceme mať silu veriť, milovať a byť poslušní Bohu,
nemali by sme vynechať žiadnu príležitosť zúčastniť sa Večere Pánovej.“
(Breviár JW „Potrava pre dušu“, str. 30)

