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Má srdce oči?
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Predspev – Najsvätejší
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·

Pieseň č. 341
Sláva, pozdrav, kolekta
Epištola - 1J 3, 13-18
Pieseň č. 644
Evanjelium - L14, 15-24
Viera všeobecná kresťanská
Hudobný vstup - A. Pomšár (klavír)
Pieseň č. 490
Kázeň - L19, 1-10
Oznamy, modlitba
Pieseň č. 498, 1.a 2.verš
Antifóna č. 54
Áronovské požehnanie
Pieseň č. 498, 3.- 4. verš

Kázňový text- Lukáš 19, 1- 10
Potom vošiel do Jericha a prechádzal cezeň. A hľa, muž menom Zacheus,
ktorý bol nad colníkmi a bol bohatý, žiadal si vidieť Ježiša, ktorý to je.
Ale nemohol pre zástup, lebo bol malej postavy. Pobehol teda vopred a
vyliezol na divý figovník, aby Ho videl, lebo mal ísť tadiaľ. Keď Ježiš
prišiel na to miesto, pozrel hore na neho a povedal mu: Zacheus, zostúp

Slávn

rýchlo, lebo v tvojom dome musím dnes zostať. A zostúpil rýchlo a prijal
Ho s radosťou. Všetci, ktorí to videli, reptali a hovorili: K hriešnemu
človeku vošiel si odpočinúť! Ale Zacheus vstal a povedal Pánovi: Ajhľa,
Pane, polovicu majetku dávam chudobným, a ak som niekoho oklamal v
niečom, vraciam to štvornásobne. I riekol mu Ježiš: Dnes sa stalo
spasenie tomuto domu, pretože aj on je synom Abrahámovým. Lebo Syn
človeka prišiel hľadať a spasiť, čo bolo zahynulo.

*
Pozývame našich dorastencov vo veku 12-17 rokov na tábor INSIDE, ktorý sa
uskutoční od 11.-18. 8. 2019 v Planinke pri Dechticiach. Cena: 125 eur. Viac info a
prihlášky nájdete na inside.sem.sk/tabor.
*
Západný dištrikt ECAV na Slovensku, Myjavský seniorát a Cirkevný zbor
Sobotište pozývajú dňa 5. júla 2019 o 10:00 hod. na spomienkové Služby Božie na
Branči pri príležitosti roku M.R. Štefánika, sviatku Cyrila a Metoda a pri spomienke
na Majstra Jána Husa a evanjelických martýrov.
*
Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v Ozbrojených silách pozýva na
charitatívny koncert s názvom Očami srdca dňa 2. júla o 19:00 v Koncertnej sieni
VŠMU Zochova 1. Na klavíri hrá Natalia Sklarenko.
*

Ofera z nedele 23. 6. bola 226,75 eur.

Utorok
(2.7.)
Streda
(3.7.)
Štvrtok
(4.7.)
Nedeľa
(7.7.)

10:30 Služby Božie v DSS v Stupave
(biblické hodiny a nácvik spevokolu sa počas mesiacov júl
a august nekonajú)
16:00 Služby Božie v DD Pri kríži
10:00 Služby Božie v EDS Partizánska
10:30 Služby Božie
(detská besiedka počas mesiacov júl a august nie je)

