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Je nám ešte niečo sväté?


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. 188
Sláva, pozdrav, kolekta,
Evanjelium – Lk 13, 1-9
KRST
Viera všeobecná kresťanská
Pieseň č. 330 - požehnanie detí
 Kázeň - Zj 2, 1-7
 Modlitba, oznamy
 Pieseň č. 333 - 1.v.
 Večera Pánova
 Áronovské požehnanie
 Milosť Kristova

Kázňový text: Zj 2, 1-7
1 Anjelovi cirkvi v Efeze napíš: Toto hovorí ten, čo pevne drží vo
svojej pravici sedem hviezd a chodí medzi siedmimi zlatými
svietnikmi. 2 Poznám tvoje skutky, tvoju námahu a vytrvalosť, aj to,
že nemôžeš zniesť zlých. Preskúšal si tých, čo hovoria o sebe, že sú
apoštoli, a nie sú, a zistil si, že sú luhári. 3 Si vytrvalý, mnoho si
zniesol pre moje meno, a neochabol si. 4 Ale mám proti tebe to, že
si opustil svoju prvú lásku. 5 Spomeň si teda, odkiaľ si padol, kajaj sa
a konaj prvotné skutky; inak prídem za tebou a ak sa nebudeš kajať,
pohnem tvoj svietnik z jeho miesta. 6 To máš však k dobru, že
nenávidíš skutky Nikolaitov, ktoré ja nenávidím. 7 Kto má uši, nech
počúva, čo Duch hovorí cirkvám. Tomu, kto zvíťazí, dám jesť zo
stromu života, ktorý je v Božom raji.

Bohuznámy brat prosí o Božie lekárstvo pri operácii oka, ktorá ho čaká tento
týždeň.

Oznamy
 V stredu 8.8.2018 o 18.30h bude zasadnutie nášho presbyterstva.
 Ofera minulú nedeľu bola 305,97 €.
 Západný dištrikt ECAV na Slovensku hľadá uchádzačov na pozíciu učiteľ
materskej školy od 1.9.2018 EVANJELICKÁ MATERSKÁ ŠKOLA Dr. Filipa
Melanchtona, Tupolevova 20, Bratislava. Viac informácií na nástenke vo
vestibule kostola.

