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Duch moci, lásky a sebaovládania
➢

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:

Kňaz: Skloňme sa pred Hospodinom a vyznajme spoločne:
Zbor: Bože milostivý, priznávam, že som sa previnil(a) myšlienkami, slovami
a skutkami. Konal(a) som, čo je zlé, a zanedbal(a), čo je dobré. Úprimne to ľutujem
a prosím, zmiluj sa nado mnou. Daj mi silu, aby som odolával(a) zlu. Nech som
hodnejší(ia) toho obrazu, na ktorý si ma stvoril. Pomáhaj mi k tomu Otče dobrý.
Kňaz: Otec nebeský, ktorý skúma ľudské srdcia, počuje naše prosby a podľa svojho
sľubu sa zmiluje nad tými, ktorí sa úprimne kajajú. Nech sa tak stane. Amen.
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Pieseň č. 392
Sláva, pozdrav, kolekta, Epištola – 2Kor 12, 7-10
Pieseň č. 336 - požehnanie detí
Evanjelium – Lk 14, 7-11
Viera všeobecná kresťanská
Pieseň č. 496
Kázeň - 2Tim 1, 7
Modlitba, oznamy
Pieseň č. 495 – 1.v.
Áronovské požehnanie
Pieseň : Milosť Kristova

Kázňový text: 2Tim 1, 7
7 Boh nám zaiste nedal ducha bojazlivosti, ale (ducha) moci,
lásky a sebaovládania.

Milodary
* Bohu známy brat si s láskou spomína na svoju manželku, ktorá ho pred piatimi
rokmi predišla do večnosti. S pokorou prosí o Božie vedenie v ďalšom živote. Venuje
n CZ 50 €.
* Bohu známy brat Dušan pri platení CP ďakuje Pánu Bohu za vedenie, ochranu,
zdravie a pomoc v každej životnej situácii. Venuje 40 €.
* Bohu známy brat Rastislav z vďačnosti voči Pánu Bohu pri platení CP venuje na náš
CZ 40 €.

Oznamy
➢ Spoločná Večera Pánova bude 1.7.2018 v rámci služieb Božích.
➢ Dnes po skončení služieb Božích bude volebný konvent. Voliť budeme generálneho

biskupa a generálneho dozorcu . 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 utorok o 18,00h bude biblická hodina.
➢ Po biblickej hodine bude nácvik spevokolu o 19,00h.
➢ V stredu, 19.6.2018 o 10,30h budú služby Božie v Domove dôchodcov v Stupave a o
16,00h budú služby Božie v Domove dôchodcov Pri kríži.
➢ Našich presbyterov pozývame na zasadnutie presbyterstva, v stredu 20.6.2018
o 18,30h do zborovej siene.
Na budúcu nedeľu srdečne pozývame na koncert spevokolu z USA. Naše ochotné sestry
prosíme o koláčiky pre našich hostí.

