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Pravá spiritualita
·

Predspev – Najsvätejší ...

·
·
·
·
·
·
·
·
·

Pieseň – Zmiluj sa, zmiluj...
Sláva, pozdrav, kolekta
Evanjelium - Mt 7, 15-23
Viera všeobecná kresťanská
Pieseň č. 381 - požehnanie detí
Kázeň - 1J 4, 1-6
Oznamy, modlitba
Pieseň č. 445, 1. a 2.verš
Antifóna č. 52

Kňaz: Buďme činiteľmi slova. Haleluja.
Zbor: A nielen poslucháčmi, ktorí oklamávajú samých seba.
·
·

Kolekta, Áronovské požehnanie
Pieseň č. 445, 3.a 4.verš

Sláv

Kázňový text - Prvý list Jánov 4, 1-6
Milovaní, neverte každému duchovi, ale skúmajte duchov, či sú
z Boha, pretože mnohí falošní proroci vyšli do sveta. Podľa toho
poznávajte Ducha Božieho: každý duch, vyznávajúci Ježiša ako
Krista, ktorý prišiel v tele, je z Boha; a ktorý duch nevyznáva
Ježiša, ten nie je z Boha; je to (duch) antikristov, o ktorom ste
počuli, že prichádza a teraz je už vo svete. Vy, deti, ste z Boha a
zvíťazili ste nad nimi, pretože väčší je Ten, ktorý je vo vás, ako
ten, čo je vo svete. Oni sú zo sveta, preto hovoria po svetsky, a
svet ich počúva. My sme z Boha; kto pozná Boha, počúva nás;
kto nie je z Boha, nepočúva nás. Podľa toho poznávame Ducha
pravdy a ducha bludu.

* Milí bratia a sestry, v súčasnosti má Tranoscius a. s., ktorý vydáva
týždenník Evanjelický posol, novozvolené predstavenstvo, dozornú aj
redakčnú radu. Ev. Posol chce byť opäť verný svojmu misijnému,
vzdelávaciemu a informačnému poslaniu. Preto Vám dávame do
pozornosti, že si ho môžete objednať aj osobne za zvýhodnené
predplatné 0,90 eur/ks na tel. čísle 02/49 111 200 alebo mailom na
adrese sadlonova@lkpermanent.sk, prípadne prostredníctvom
stránky www.predplatne.sk
*

Ofera z nedele 4. 8. bola 205,63 eur.

* Bohuznáma rodina pri príležitosti krstu dcéry Zuzany venuje
cirkevnému zboru 50 Eur a prosí Pána Boha o pomoc pri jej výchove.

