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Služba kresťana nech je prečisťovaná Božím slovom
káže: Pavel Procházka

≽ Predspev: „V Tvojich dvoranách túžim stáť...“
≽ Pozdrav:
Farár: Milosť Pána Ježiša Krista nech je s vami všetkými.
Zbor: I s tebou.
Farár: Vzkriesený Ježiš Kristus je uprostred nás.
Zbor: Bohu vďaka!
≽ Introit: Nech prúdi ako voda právo a spravodlivosť ako nevysychajúci potok!“ (Am 5,24)

≽ Pieseň č. 271
≽ Apoštolské vyznanie viery a kolekta
≽ Biblické čítania: Starý zákon – Joel 4,16-20 | Epištola – Jk 3,5-12
≽ Chválospev (1) + osobné svedectvo viery, oznamy
≽ Chválospev (2) + požehnanie detí
≽ Chválospev (3) + vykonanie dobrovoľnej finančnej zbierky
≽ Kázeň – Sk 3,1-10
≽ Spoločné modlitby a modlitba Pánova
≽ Pieseň č. 380
≽

Slovo na cestu a požehnanie: Ježiš povedal: „Ak je niekto smädný, nech príde ku mne a nech sa napije ten, kto verí vo mňa. Ako hovorí Písmo: Prúdy živej
vody budú tiecť z jeho vnútra.“ (Jn 7,37b-38) „Nech je požehnaný Boh a Otec
nášho Pána Ježiša Krista, Otec milosrdenstva a Boh všetkej útechy.“ (2Kor 1,3)

≽ Záverečná prosba: „Amen! Ty nás požehnaj...“

KÁZŇOVÝ TEXT: Sk 3,1-10
1 Peter a Ján vystupovali o deviatej hodine na modlitbu do chrámu. 2 Práve prinášali istého muža od narodenia chromého; denne ho
kládli k chrámovej bráne, ktorá sa volá Krásna, aby si pýtal almužnu od
tých, čo vchádzali do chrámu. 3 Keď videl vstupovať Petra a Jána do
chrámu, prosil si od nich almužnu. 4 Peter spolu s Jánom upreli na neho
zrak a povedali: Pozri na nás! 5 Muž sa na nich zahľadel v očakávaní, že od
nich dačo dostane. 6 Peter však povedal: Striebro ani zlato nemám, ale čo
mám, to ti dám. V mene Ježiša Krista Nazaretského vstaň a choď! 7 Chytil
ho za pravú ruku a zodvihol. V tej chvíli chromému spevneli nohy a členky, 8 vyskočil, postavil sa a chodil; vošiel s nimi do chrámu, prechádzal sa,
skákal a chválil Boha. 9 Všetci ľudia ho videli, ako sa prechádza a chváli
Boha. 10 Keď spoznali, že je to ten, čo sedával a žobral pri Krásnej bráne
chrámu, naplnil ich úžas a ohromenie z toho, čo sa prihodilo.

OZNAMY:
≽ Bohoslužby s VP pre seniorov v DSS Betánia dnes o 10,00h.
≽ 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. Kázať bude sestra Štefánia Skle-

narová z farnosti Partizánske.

OFERA:
≽ Minulú nedeľu bola ofera 354,75 €.

Ďakujeme veľmi pekne za Vaše príspevky.

MYŠLIENKA JOHNA WESLEYHO:
„Viera v Krista nie je vecou zmýšľania alebo rozumu, bezduchého prikyvovania, či nejakých predstáv – ale je postojom srdca.“
(Breviár JW „Viera v Krista“, str. 39)

