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Smädný po smäde
káže: Tibor Jančík, farár zo Senca



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!



Konfiteor:

Liturg: Bratia a sestry! Zhromaždili sme sa na tomto svätom mieste, aby sme
spoločne počúvali Božie slovo a aby sme sa modlitbami a chválami utiekali k
trojjedinému Pánu Bohu o pomoc a zmilovanie. Keďže sa vlastnou silou nemôžeme
zbaviť svojich hriechov, volajme spoločne k Pánu Bohu týmito slovami:
Zbor: Všemohúci a láskavý Bože! Zmiluj sa nad nami a odpusť nám naše hriechy.
Pomáhaj nám, aby sme tu prežívali pravé spoločenstvo s Tebou. Upevni aj
spoločenstvo medzi nami, keď Ťa budeme vzývať, chváliť a velebiť. Vypočuj nás
pre Ježiša Krista, nášho Pána a Spasiteľa. Amen.
Liturg: Pán Ježiš nás uisťuje o odpúšťajúcej Božej milosti, keď nám aj dnes hovorí:
Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale vecný
život mal každý, kto verí v Neho. Amen.
















Pieseň č. 356
Sláva, pozdrav, kolekta, Epištola – 2Pt 1, 3-11
Pieseň č. 537 - požehnanie detí
Evanjelium – Lk 11, 5-13
Viera všeobecná kresťanská
Vystúpenie deti
Pieseň č. 219
Kázeň - Ján 7, 37-39
Modlitba, oznamy
Pieseň č. 636 – 1. a 2. v.
Antifóna č. 50
Kňaz: Zvelebujte so mnou Hospodina. Haleluja.
Zbor: A spoločne vyvyšujme Jeho meno. Haleluja.
Kolekta, Áronovské požehnanie
Pieseň č. 636 – 3. a 4. v.

Kázňový text: Ján 7, 37-39
37 V posledný veľký deň slávností stál Ježiš a volal: Ak niekto žízni, nech
príde ku mne a napije sa. 38 Ako Písmo hovorí: Rieky živej vody potečú z
vnútra toho, kto verí vo mňa. 39 A to povedal o Duchu, ktorého mali
prijať tí, čo uverili v Neho; Duch [Svätý] totiž ešte nebol (daný), pretože
Ježiš nebol ešte oslávený.

Milodary
* Bohu známy brat ďakuje Pánu Bohu za všetko dobré čo dostáva od Neho na každý
deň, prosí o Božie milostivé vedenie a požehnanie. Na nový oltár venuje 100 €.
* Bohu známa sestra ďakuje nášmu bratovi farárovi za splnenie túžby nevládnej
príbuznej o spoveď a Večeru Pánovu. Venuje na náš CZ 50 €.

Oznamy
 Ďakujeme všetkým učiteľom, vedúcim, pomocníkom, ktorí pomohli pri detskom

tábore v našom cirkevnom zbore minulý týždeň.
 V utorok o 18,00h a o 19,00h bude nácvik spevokolu.
 Minulý týždeň, v piatok bol oficiálne doručený výsledok volieb biskupa ZD, podľa

ktorého bol do tejto funkcie s počtom 50,38% zvolený náš brat farár Ján Hroboň. V
súčasnosti plynie 15 dňová apelačná doba.

 Ofera minulú nedeľu bola 237,34 €.
 V

nedeľu 29. júla 2018 o 19,00h sa
uskutoční vo Veľkom kostole Zborový koncert
„Hudba spája Európu“. V interpretácii
COROPICCOLO KARLSRUHE, pod vedením
dirigenta Christiana-Markusa Raisera, zaznejú
diela J.S. Bacha, J. Brahmsa, A. Brucknera, G.
Orbana, F. Liszta, Ľ. Rajtera. Vstup voľný.

Zosnulí
CZ Konventná - † Soňa Chovanová, 93 r.
CZ Legionárska - † Ladislav Janík, 76 r.

