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O čom je život ?
·

Privítanie

· Predspev - Najsvätejší...
· Pieseň č. 341
· Sláva, pozdrav, kolekta
· Epištola – 2K 3, 4 -11
· Pieseň č. 229 - požehnanie detí
· Evanjelium - Mk 7, 31 - 37
· Viera všeobecná kresťanská
· Pieseň – 230, 1. - 3.verš
· Kázeň – Rút 3. kapitola
· Modlitba, oznamy, požehnanie
· Pieseň č. 284, 1.verš
· Antifóna č. 60
Kňaz: Slúžte Hospodinu v bázni a veseľte sa v Ňom.
Zbor: Blahoslavení, čo sa k Nemu utiekajú.
· Kolekta, Áronovské požehnanie
· Pieseň č. 284, 2.- 6.verš

Kázňový text: Rút 3. kapitola
...“Okolo polnoci sa ten muž strhol, a keď sa nahol, hľa: pri jeho nohách
ležala žena. Spýtal sa: Kto si? Odpovedala: Som Rút, tvoja služobnica.
Rozostri okraj svojho plášťa na svoju služobnicu, lebo si odkupujúci
príbuzný. Vtedy povedal: Nech ťa požehná Hospodin, dcéra moja! Svojou
poslednou láskou si prekonala svoju lásku na začiatku, pretože si nešla ani
za chudobnými ani za bohatými mládencami. Teraz sa však neboj, dcéra
moja! Urobím ti všetko, čo si želáš. Veď všetci moji spoluobčania vedia, že
si statočná žena.“ ...

Milodary:
*
Bohuznámy brat Michal pri príležitosti svojich narodenín venuje na kostol
50€, ďakujúc Pánu Bohu za doterajšie požehnanie a starostlivosť. Vyprosuje Božie
požehanie pre celú rodinu.
*

Ofera z nedele 23.8. bola 172,40 €.

Oznamy:
*
V mesiaci júl a august sme pokrstili Petra Magdošku, Patrika Lukáča,
Simonu Cakóci, Paulu Medzihradskú a Justínu Kožlejovú. Prajeme im Božie
požehnanie a rodičom múdrosť pri výchove detí. Na poslednej ceste do večnosti
sme vyprevadili Jána Kožehubu (81), Bohuslava Zuzáneka (86) a Milana Ješka
(75). Vyprosujeme potešenie pre pozostalú rodinu.
*
Pravidelné zborové aktivity začnú od 20.septembra – konfirmačné
vyučovanie (1. ročník v stredu o 15.00 hod., 2.ročník v piatok o 14.30 hod.) ,
štúdium Biblie v utorok o 18.00 hod., nácvik spevokolu v utorok o 19.00 hod.
Srdečne Vás pozývame.
*
Cirkevný zbor Modra-Kráľová pozýva 5.septembra o 18.00 hod. do
Zeleného lesa na Národnej ul. na koncert židovskej hudby speváckeho zboru
Ebenezer s názvom „Na krídlach pokoja“ spojeného s vernisážou fotografií pri
príležitosti Ďna židovskej kultúry. V prípade nepriaznivého počasia sa koncert
uskutoční v kostole. Vstupné je dobrovoľné.

