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Láska ako poslanie
≽ Predspev: „V Tvojich dvoranách túžim stáť...“
≽ Introit: Apoštol Pavol vyzýva Timoteja: „Plň si poslanie bez poškvrny a bez
úhony až do zjavenia sa nášho Pána Ježiša Krista.“ (1Tim 6,14)

≽ Pieseň č. 394
≽ Apoštolské vyznanie viery
≽ Kolekta
≽ Biblické čítania: Žalm – Ž 46 | Evanjelium – Mt 10,5-15
≽ Chválospev (1) + osobné svedectvo viery, oznamy
≽ Chválospev (2) + požehnanie detí
≽ Chválospev (3) + vykonanie dobrovoľnej finančnej zbierky
≽ Kázeň – Jer 1,1-10
≽ Spoločné modlitby a modlitba Pánova
≽ Pieseň č. 448
≽ Požehnanie: „Keďže ste teraz prijali pravdu, a tak ste si očistili duše, aby ste
mali nepokryteckú bratskú lásku, z čistého srdca sa vrúcne navzájom milujte,
veď ste znovuzrodení nie z porušiteľného, ale z neporušiteľného semena: živým a večným Božím slovom.“ (1Pt 1,22-23) Otec nebeský nech nám dá silu
k tomu, aby sme sa navzájom milovali podľa príkladu Pána Ježiša Krista.
≽ Záverečná prosba: „Amen! Ty nás požehnaj...“

KÁZŇOVÝ TEXT: Jer 1,1-10
1 Reči Jeremiáša, syna Chilkiju, spomedzi kňazov v Anatóte v Benjamínovej krajine.
2 Hospodin k nemu prehovoril v dňoch judského kráľa Joziáša, Amónovho syna, v trinástom roku jeho vlády 3 a v dňoch judského kráľa Jojakíma, Joziášovho syna, až do
konca jedenásteho roka judského kráľa Cidkiju, Joziášovho syna, až do odvlečenia Jeruzalema v piatom mesiaci. 4 Slovo Hospodina mi zaznelo takto: 5 Skôr než som ťa
utvoril v matkinom živote, poznal som ťa; skôr než si vyšiel z lona, posvätil som ťa;
ustanovil som ťa za proroka národom. 6 Povedal som: Pane môj, Hospodine, veď neviem hovoriť, lebo som ešte len chlapec. 7 Hospodin mi však povedal: Nehovor: Ja
som chlapec, lebo pôjdeš, ku komukoľvek ťa pošlem a povieš všetko, čo ti prikážem!
8 Neboj sa ich, veď som s tebou, aby som ťa vyslobodil – znie výrok Hospodina.
9 Potom Hospodin vystrel ruku a dotkol sa mi úst. Hospodin mi povedal: Pozri, vložil
som svoje slová do tvojich úst. 10 Ustanovil som ťa dnes nad národmi a nad kráľovstvami, aby si vytrhával a rúcal, ničil a plienil, aby si budoval a sadil.

OZNAMY:
≽ Biblické hodiny počas letných prázdnin (júl – august) nebývajú.
≽ Pobožnosť pre seniorov v DSS Betánia bude vo štvrtok 16.8. o 10,00h.
≽ Každú nedeľu o 9,00h sa stretávame pri ranných modlitbách.
≽ Bohoslužby budú v nedeľu o 10,00h. Kázať bude brat Pavel Procházka.
≽ Bohoslužby s VP pre seniorov v DSS Betánia budú v nedeľu o 10,00h.
≽ V nedeľu 26.8. príde medzi nás sestra Štefánia Sklenarová z Partizánskeho.

OFERA:
≽ Minulú nedeľu bola ofera 103,57 €. Ďakujeme veľmi pekne.

MILODAR:
≽ V sobotu 4.8. sme zapožičali modlitebňu spoločnosti Documentary Lab

(s. Pavlína Ružovičová) na nácvik vystúpenia. Venujú na cirkevný zbor 40 €.

MYŠLIENKA JOHNA WESLEYHO:
„Máš konať jediné: zachraňovať duše. Tomu venuj svoje sily až do vyčerpania.
Stále znova a znova sa vydávaj na túto cestu – nechoď však len k tým, ktorí ťa potrebujú, ale choď hlavne k takým, ktorí ťa najviac potrebujú.“
(Breviár JW „Zachraňovať duše“, str. 70)

