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Sme služobníci Ježiša
káže: Emeritný biskup Július Filo
➢

Predspev: Najsvätejší,
Bože všemohúci, pre Syna svojho jednorodeného, Jezu Krista láskavého, zošli nám
Ducha Svätého, ktorý by aj naše srdcia sám ohňom zapálil a pri rozličnosti jazykov
všetky národy v jednotu viery zhromaždil. Haleluja, sláva Bohu!
➢
Pieseň č. 192
➢
Sláva, pozdrav, kolekta, Starozm. text - 5M 5, 12-15
➢
Pieseň č. 327 - požehnanie detí
➢
Evanjelium – Mk 2, 23- 3.6
➢
Viera všeobecná kresťanská
➢
Pieseň č. 544
➢ Kázeň - 2K 4, 5-12
➢
Modlitba, oznamy
➢
Pieseň č. 315 – 1.v.
➢
Antifóna č. 55
Kňaz: Tak svieť vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky.
Zbor: A velebili vášho Otca, ktorý je v nebesiach.
➢
Kolekta, Áronovské požehnanie
➢
Pieseň č. 315 – 2. a 3.v.

Kázňový text: 2K 4, 5-12
5 Lebo nie seba kážeme, ale Krista Ježiša, Pána; o sebe však (hovoríme) ako o
vašich služobníkoch skrze Ježiša. 6 Lebo Boh, ktorý povedal: Nech z temnosti
zažiari svetlo! - zažiaril v našich srdciach, aby svietilo poznanie slávy Božej v tvári
Kristovej. 7 Tento poklad máme, pravda, v hlinených nádobách, aby sa ukázalo,
že tá prenesmierna moc je z Boha, a nie z nás. 8 Všetkým sme utláčaní, ale nie
potlačení; sme tiesnení, ale si nezúfame; 9 sme prenasledovaní, ale nie
opustení; sme zmietaní, ale nehynieme; 10 Ježišovo zomieranie nosíme stále v
tele, aby aj život Ježišov zjavný bol na našom tele. 11 My živí, ustavične sme
vydávaní na smrť pre Ježiša, aby aj život Ježišov zjavený bol na smrteľnom
našom tele. 12 A tak v nás pôsobí smrť, ale vo vás život.

Milodary
* Bohuznáma sestra venuje pri platení CP milodar 50 €, prosí o Božie požehnanie
a ochranu.

Oznamy
➢
Konvent, kde prebehne voľba generálneho biskupa a generálneho dozorcu bude
v našom CZ v nedeľu, 17. júna 2018 po službách Božích. Voľby budú tajné.
Kandidáti na post generálneho biskupa:
Mgr. Ivan Eľko, Mgr. Katarína Hudáková, Doc. ThDr. Sidónia Horňanová, PhD.,
Mgr. Marián Kaňuch a kandidát na generálneho dozorcu Ing. Ján Brozman.
➢
V nedeľu 24. 6. 2018 o 17,00h vystúpi v našom kostole spevokol z St. Andrews
Lutheran Choir z USA. Srdečne pozývame na tento koncert.
➢ Ofera minulú nedeľu bola 256,43 €.

Pravidelné stretnutia v našom cirkevnom zbore:
Utorok
17,00h Modlitby – zborová sieň
(12.6.2018) (spoločný čas pri modlitbách za náš cirk. zbor ale aj za všetkých, ktorí modlitby
potrebujú, príďte sa spoločne modliť za svoje rodiny aj všetko čo máte na
srdci do našej skupinky)

18,00h Biblická hodina – zborová sieň
(štúdium Biblie, pre všetkých, ktorí túžia po hlbšom poznaní Božieho slova)

19,00h Nácvik spevokolu – zborová sieň - nebude
(pozývame medzi nás všetkých, ktorí radi spievajú, nácvik spevokolu trvá
hodinu a máte možnosť stráviť čas v spoločenstve milej duchovnej rodiny)

Streda
15,15h Vyučovanie konfirmandov – 1. ročník
(13.6.2018) (Vzdelávanie ku kresťanskej dospelosti. Ročník navštevujú mladí narodení
v roku 2005, 2004 a starší)

Štvrtok
(14.6.2018)
Piatok
(15.6.2018)

10,00h Služby Božie DD - EDS Partizánska
(Služby Božie pre sestry a bratov, ktorí bývajú v Domove dôchodcov)

15,15h Dorast – zborová sieň
(stretnutie mladých od konfirmačného veku až do 20 rokov, pri výklade
Božieho slova, spoločných hrách a pri piesňach.)

Nedeľa
9,30h Spoločné modlitby – zborová sieň
(17.6.2018) (spoločný čas pri modlitbách za náš cirk. zbor ale aj za všetkých, ktorí
modlitby potrebujú, príďte sa spoločne modliť za svoje rodiny aj všetko čo
máte na srdci)

10,30h Služby Božie – kostol
10,30h Besiedka – detská miestnosť
(svoje deti, vnúčatá môžete priviesť na besiedku, ktorá je počas služieb
Božích v priestoroch nášho kostola. Je rozdelená do dvoch skupín predškolskej a školskej.)

