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Boh je omnoho väčší ako JA
≽ Predspev: „V Tvojich dvoranách túžim stáť...“
≽ Pozdrav:
Farár: Milosť nášho Pána Ježiša Krista nech je s nami všetkými.
Zbor: I s tebou.
Farár: Vzkriesený Kristus je uprostred nás.
Zbor: Bohu vďaka!
≽ Introit: Pán Ježiš Kristus aj dnes hovorí Tebe: „Nie každý, kto mi hovorí: Pane, Pane! vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je v nebesiach.“ (Mt 7,21)

≽ Pieseň č. 379,v. 1-3
≽ Nicejské vyznanie viery (Nicaenum)
≽ Kolekta
≽ Biblické čítania: Žalm – Ž 4 | Evanjelium – Mt 11,20-24
≽ Chválospev (1) + osobné svedectvo viery, oznamy
≽ Chválospev (2) + požehnanie detí
≽ Chválospev (3) + vykonanie dobrovoľnej finančnej zbierky
≽ Kázeň – Iz 63,19 – 64,8
≽ Pieseň č. 257
≽ Sv. Večera Pánova (+ Modlitba Pánova)

≽ Pieseň č. 458,v. 1.4
≽ Áronovské požehnanie
≽ Záverečná prosba: „Amen! Ty nás požehnaj...“

KÁZŇOVÝ TEXT: Iz 63,19 – 64,8
19 Stali sme sa tými, akoby si oddávna nevládol nad nami a nad ktorými sa neprevolávalo tvoje meno. Kiežby si roztrhol nebesia, zostúpil a vrchy by sa pred tebou rozliali.
1 Ako keď oheň spaľuje raždie a zovrie vodu, tak daj poznať svoje meno svojim nepriateľom. Nech sa trasú pred tebou národy. 2 Keď si robil divy, neočakávali sme ich
a zostúpil si, pred tebou sa vrchy rozliali. 3 Od vekov nebolo počuť ani slýchať, ani oko
nevidelo, žeby iný boh okrem teba urobil niečo pre toho, kto v neho dúfa. 4 Ty stretáš
toho, čo s radosťou koná spravodlivosť a na tvojich cestách spomína na teba. Hľa, ty si
sa hneval, ale my sme ďalej hrešili, no oddávna na tvojich cestách môžeme byť spasení. 5 Všetci sme boli ako nečistí, všetky naše spravodlivé skutky boli ako poškvrnené
rúcho, všetci sme zvädli ako lístie, naše viny nás odnášali ako vietor. 6 Nikto nevzýva
tvoje meno, neprebúdza sa, aby sa pripútal k tebe, lebo si pred nami skryl svoju tvár
a nechal si nás v moci našich vín. 7 Hospodin, ty si náš otec, my sme hlina a ty si náš
tvorca, všetci sme dielom tvojej ruky. 8 Nehnevaj sa priveľmi, Hospodin, nespomínaj
už viac vinu. Hľa, pozri, všetci sme tvoj ľud.

OZNAMY:
≽ Zasadnutie farského staršovstva v pondelok 3.9. o 17,00h v malej sále.
≽ Každú nedeľu o 9,00h sa stretávame pri ranných modlitbách vo farskom úrade.
≽ Bohoslužby v nedeľu 9.9. o 10,00h. Kázať bude brat Pavel Procházka.
≽ Hodinka s Renátou Kubáň, riaditeľkou
diakonického zariadenia Betánia n. o.,
v utorok 18.9. o 17,30h na tému „Život
seniora a jeho problémy.“ Srdečne Vás
všetkých pozývame!
≽ Nočné modlitby 8/1 v piatok a sobotu
21. – 22.9. od 22,00h do 6,00h
v modlitebni. Názov „8/1“ znamená
nepretržité modlitby 8 hodín počas celého večera a noci. Po hodine sa striedajú
jednotlivci či skupinky. Tak sa vytvorí jedna nepretržitá 8 hodinová reťaz modlitieb. Môžete sa zapísať do zoznamu pri východe z modlitebne.

OFERA:
≽ Minulú nedeľu bola ofera 172 €. Ďakujeme veľmi pekne za Vaše príspevky. 

