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Večera Pánova ako predobraz
Privítanie

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. 347
Sláva, pozdrav, kolekta
Evanjelium – Lk 22, 14-18
Viera všeobecná kresťanská
Pieseň č. 238 - požehnanie detí
Kázeň – Zj 21, 1-6
Modlitba, oznamy
Pieseň – Hospodin, ty si Pastier môj
Večera Pánova
Áronovské požehnanie
Pieseň: Milosť Kristova

Slávn

Kázňový text: Zj 21, 1-6
1 Videl som nové nebo a novú zem, lebo prvotné nebo a prvotná zem
sa pominuli a mora už niet. 2 A videl som sväté mesto, nový
Jeruzalem, zostupovať z neba od Boha, pripravený ako nevestu
vyzdobenú svojmu ženíchovi. 3 A počul som mohutný hlas od trónu:
Ajhľa, stánok Boží s ľuďmi; prebývať bude s nimi a oni budú Jeho
ľudom a On, Boh, bude s nimi, 4 zotrie im každú slzu z očí a smrť už
viac nebude, ani smútok, ani plač, ani bo lesť už viac nebude, lebo
prvotné sa pominulo. 5 A Ten, ktorý sedel na tróne, povedal: Ajhľa,
všetko tvorím nové. A ešte povedal: Napíš, že tieto slová sú verné a
pravé. 6 A doložil: Stalo sa! Ja som Alfa i Omega, Počiatok i Koniec. Ja
dám vysmädnutému zadarmo z prameňa vody života.

* V našom cirkevnom zbore hľadáme ochotného člověka na upratovanie
kostola. Práca na dohodu, vhodná aj pre študentov, alebo dôchodcov (raz
týždenne cca 4-5 hodín). Viac informácií v kancelárii farského úradu, u s.
Bednárovej na tel. č.: 0910 747 818
* Ofera z nedele 21. 7. 2019 bola 201,15 €.

