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Odpočinutie duše


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. 386
Sláva, pozdrav, kolekta, Epištola 2Kor 4, 6-12
Pieseň č. 644 - požehnanie detí
Evanjelium – Mt 5, 1-12
Pieseň č. 197
Kázeň - Mt 11, 28-30
Modlitba, oznamy
Pieseň č. 471 – 1. až 3. v.
Antifóna č. 87
Kňaz: Blahoslavení, ktorí tvoria pokoj, hovorí Kristus Pán.
Zbor: Lebo synmi Božími budú sa menovať.
 Kolekta, Áronovské požehnanie
 Milosť Kristova

Kázňový text: Mt 11, 28-30
28 Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení; ja
vám dám odpočinutie! 29 Vezmite na seba moje jarmo a učte sa
odo mňa, lebo som krotký a pokorný v srdci, a nájdete si
odpočinutie duše; 30 lebo moje jarmo je lahodné a moje
bremeno ľahké!

Milodary
* Bohu známy brat si s veľkou vďačnosťou spomína na svojich aj
manželkiných zosnulých rodičov a ďakuje Pánu Bohu za nich aj za s láskou
zasiate semienko viery, ktorého sa mu dostalo od svojich predkov. Ďakuje za
Božie sprevádzanie a milosť. Venuje na cirkevný zbor 50 €.

Oznamy

Spoločná Večera Pánova bude 5.8.2018, kedy bude nedeľa pokánia.

13.7.2018 prebehlo zasadnutie sčítacej komisie, na ktorom boli spočítané hlasy
volieb Predsedníctva ECAV na Slovensku.
Vo voľbách na post generálneho biskupa hlasovalo 18 704 voličov.
Počet hlasov, ktoré získali jednotliví
kandidáti:
- Ivan Eľko 36,46 % (6820 hlasov),
- Sidonia Horňanová 12,31% (2302 hlasov),
- Katarína Hudáková 18,78 % (3513 hlasov)
- Marián Kaňuch 27,71 % (5183 hlasov).
Keďže nadpolovičnú väčšinu hlasov
potrebnú na zvolenie v 1. kole nezískal
žiadny z kandidovaných, do 2. kola volieb
gen. biskupa postupujú bratia Ivan Eľko
a Marián Kaňuch.
2. kolo volieb generálneho biskupa by sa
cirkevných zboroch malo konať v
termínoch: 9.9.2018, 16.9.2018 alebo
23.9.2018
Kandidát na post generálneho dozorcu
Ján Brozman dostal 61,57 % hlasov – získal
potrebnú 3/5 väčšinu na zvolenie za
generálneho dozorcu ECAV na Slovensku.
 Ofera minulú nedeľu bola 237,29 €.

