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Sine qua non
·

Predspev – Vojdite, plesajme...

·

Pieseň č. 366

·

Sláva, pozdrav, kolekta

·

Evanjelium L 19, 41-48

·

Viera všeobecná kresťanská

·

Pieseň č. 219 – požehnanie detí

·

Kázeň – L13, 1-9

·

Modlitba, oznamy

·

Pieseň č. 512

·

Večera Pánova

·

Áronovské požehnanie

·

Pieseň č. 298

Kázňový text- Evanjelium podľa Lukáša 13, 1-9
V tom čase prišli niektorí a rozprávali Mu o Galilejcoch, krv ktorých zmiešal
Pilát s ich obeťami. Ježiš im odpovedal: Myslíte si, že títo Galilejci, keďže
tak trpeli, boli väčší hriešnici, než všetci ostatní Galilejci? Nie, hovorím vám;
ale ak sa nebudete kajať, všetci podobne zahyniete. Alebo myslíte si, že oní
osemnásti, na ktorých padla veža v Siloe a zabila ich, boli väčší vinníci, než
všetci ostatní, ktorí bývajú v Jeruzaleme? Nie, hovorím vám; ale ak sa
nebudete kajať, všetci takisto zahyniete. A povedal toto podobenstvo:
Ktosi mal figovník zasadený vo vinici. A prišiel hľadať ovocie na ňom, ale
nenašiel. Povedal teda vinohradníkovi: Ajhľa, už tri roky prichádzam a
hľadám ovocie na tomto figovníku, a nič nenachádzam. Vytni ho! Načo aj
tú zem kazí! On mu však riekol: Pane, ponechaj ho ešte za rok, až ho
okopem a pohnojím, či by azda potom nepriniesol ovocie. Ak nie, vytneš
ho.

* V dňoch 6. - 7. septembra sa uskutoční pracovný seminár pre
učiteľov náboženstva a pracovníkov s deťmi v Liptovskom Mikuláši. Viac
informácií na nástenke pri kanceláriách a na farskom úrade.
* Dňa 29. augusta sa uskutoční seminár "Dôležité podnety pre službu
zborov“, od 14:00 – 17:00 v stredisku Detskej misie Prameň, Častá – Píla.
Prihlásiť sa môžete na adrese: kovacova@detskamisia.sk;
* Od 26.8. začíname s rekonštrukciou kúrenia a kotolne v zborovom
dome.
* Prosíme bratov a sestry, ktorí by boli ochotní pomôcť s vyučovaním
náboženstva na školách, aby sa prihlásili v kancelárii farského úradu.
*

Ofera z nedele 18.8. bola 287,77 eur.

*

Bohuznámy brat z vďačnosti voči Pánu Bohu venuje cirkevnému zboru

50 Eur.

