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Miery a váhy v Božom kráľovstve
· Privítanie
· Predspev
Kňaz: Tvoj ľud pred Tebou sa schádza Bože náš,
Zbor: Tvoj ľud pred Tebou sa schádza, Bože náš.
K Tebe ideme, lebo Ty si dobrotivý, k Tebe ideme, Ty veľký Bože náš.
Kňaz: Tvoj Duch príď ku nám, Ty slávny Bože náš.
Zbor: Tvoj Duch príď ku nám, Ty slávny Bože náš. K Tebe ideme,.....
Kňaz: Svojou láskou spájaj tvoj ľud Bože náš.
Zbor: Svojou láskou spájaj tvoj ľud Bože náš. K Tebe ideme....
· Pieseň – 363
· Sláva, pozdrav, kolekta
· Epištola - R14, 7-13
· Vystúpenie detí z tábora pod vedením br. Michala Fraňa
· Evanjelium - Mt 7,1-5
· Viera všeobecná kresťanská
· Pieseň 649 - požehnanie detí
· Kázeň – Mt 18, 1-5
· Oznamy, modlitba
· Hudobný vstup - sestra Karolína Snyder
· Antifóna č. 54
Kňaz: Hospodine daj mi poznať svoje cesty.
Zbor: Vyučuj nás, aby sme chodili v Tvojej pravde.
· Kolekta, Áronovské požehnanie
· Pieseň - Milosť Kristova

Slávn

Kázňový text- Ev. podľa Matúša 18, 1-5
V tú hodinu pristúpili k Ježišovi Jeho učeníci a spýtali sa: Kto je najväčší
v kráľovstve nebeskom? On si zavolal dieťa, postavil ho medzi nich a
riekol: Veru, hovorím vám: Ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nikdy
nevojdete do kráľovstva nebeského. Kto sa teda pokorí ako toto dieťa,
je najväčší v kráľovstve nebeskom. Kto by prijal jedno takéto dieťa v
mojom mene, mňa prijíma.

* V stredu 31. júla 2019 o 19.00 hod. sa uskutoční v Novom
evanjelickom kostole na Legionárskej ulici koncert speváckeho
zboru MEDZINÁRODNÁ ZBOROVÁ AKADÉMIA LÜBECK. Názov koncertu
BACH - Mahler. Koncert bude benefíciou pre detskú onkológiu na
Kramároch. Info: 0905 716 851.
Vstupenky za 5 € / 3 € v sieti Ticketportal a Kníhkupectve Jonatan.
* Hľadáme ochotného človeka na upratovanie kostola. Práca na
dohodu, vhodná aj pre študenta, alebo dôchodcu (raz týždenne cca 4-5
hodín). Viac informácií v kancelárii farského úradu, u s. Bednárovej na
tel.č.: 0910 747 818.
*

Ofera z nedele 7.7. bola 180,57 eur.

* Bohuznáma rodina s veľkou vďačnosťou za požehnanie a lásku
v rodine venuje pri platení cirk. príspevku milodar cirk. zboru 100 eur.
* Bohuznáma rodina ďakuje Pánu Bohu za doterajšie dobrodenie,
ktoré sa jej dostávalo dodnes. Prosí o Božiu ochranu a pomoc
i nasledujúcich dňoch. Na cirkevné ciele venuje 100 eur.
* Bohuznáma sestra venuje pri platení cirkevného príspevku milodar
20 eur.
* Bohuznámy brat venuje pri platení cirkevného príspevku na cirkevné
ciele 60eur.

