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Požehnanie stretnutí na ceste
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Predspev: Najsvätejší,
Bože všemohúci, pre Syna svojho jednorodeného, Jezu Krista láskavého, zošli
nám Ducha Svätého, ktorý by aj naše srdcia sám ohňom zapálil a pri rozličnosti
jazykov všetky národy v jednotu viery zhromaždil. Haleluja, sláva Bohu!
Konfiteor
Kňaz: Skloňme sa pred Hospodinom a vyznajme spoločne:
Zbor: Bože milostivý, priznávam, že som sa previnil(a) myšlienkami, slovami
a skutkami. Konal(a) som, čo je zlé, a zanedbal(a), čo je dobré. Úprimne to
ľutujem a prosím, zmiluj sa nado mnou. Daj mi silu, aby som odolával(a) zlu.
Nech som hodnejší(ia) toho obrazu, na ktorý si ma stvoril. Pomáhaj mi k tomu
Otče dobrý.
Kňaz: Otec nebeský, ktorý skúma ľudské srdcia, počuje naše prosby a podľa
svojho sľubu sa zmiluje nad tými, ktorí sa úprimne kajajú. Nech sa tak stane.
Amen.

Pieseň č. 381
Sláva, pozdrav, kolekta
Epištola – Sk 16, 1-13
Pieseň č. 525 - požehnanie detí
Evanjelium - Lk 24, 25-29
Viera všeobecná kresťanská
Pieseň č. 465
Kázeň - Sk 8, 26-40
Modlitba, oznamy
Pieseň č. 644
Antifóna č. 59
Kňaz: Ježiš Kristus je cesta i pravda i život.
Zbor: Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze Neho.

Kolekta, Áronovské požehnanie
Pieseň č. 644
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26Tu anjel Pánov hovoril Filipovi: Vstaň a choď na juh, na cestu, čo vedie z
Jeruzalema do Gazy a je pustá. 27I vstal a šiel. A hľa, muž z Etiópie,
eunuch, dvoran etiópskej kráľovnej Kandáky, správca celého jej pokladu,
ktorý prišiel do Jeruzalema, aby vzýval Boha, 28vracal sa (domov); sedel
na svojom voze a čítal proroka Izaiáša. 29I povedal Duch Filipovi: Pristúp
a pripoj sa k vozu! 30Keď Filip pribehol, počul, ako číta proroka Izaiáša, a
spýtal sa: Či aj rozumieš, čo čítaš? 31Odpovedal mu: Akože by som
rozumel, ak mi len niekto nevysvetlí? Potom prosil Filipa, aby vyšiel (na
voz) a prisadol k nemu. 32Stať Písma, ktorú čítal, bola: Viedli Ho ako ovcu
na zabitie, a ako baránok mlčí pred tým, kto ho strihá, tak neotvoril ústa.
33Jeho ponížením bol súd nad Ním zrušený, a Jeho rod kto vypočíta? Lebo
Jeho život je vzatý zo zeme. 34Ohlásil sa eunuch a povedal Filipovi: Prosím
ťa, o kom to hovorí prorok? Sám o sebe, a či o niekom inom? 35Vtedy Filip
otvoril ústa a počnúc týmto miestom Písma, zvestoval mu Ježiša. 36Ako šli
cestou ďalej, prišli k akejsi vode. I prehovoril eunuch: Ajhľa, voda! Čo mi
prekáža dať sa pokrstiť? 37[Filip mu povedal: Ak veríš z celého srdca,
môže sa stať. A (eunuch) odpovedal: Verím, že Ježiš Kristus je Syn Boží.]
38Nato kázal zastaviť voz a obaja, Filip a eunuch, zostúpili do vody; i
pokrstil ho. 39Keď vystúpil z vody, Duch Pánov uchopil Filipa, a eunuch ho
viac nevidel, ale rozradostený šiel svojou cestou. 40Potom sa Filip našiel v
Azóte, pochodil všetky mestá a zvestoval evanjelium, až prišiel do Cezarey.
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* Minulú nedeľu bol v našom kostole pokrstený Martin Salančík. Rodičia venujú 50 €.
* Pred dvoma týždňami vstúpili do manželstva Katka a Richard Krausovci.
Mladomanželia venujú nášmu CZ 100 €.
* Náš spolubrat RNDr. Juraj Pivarč, CSc. sa dožil okrúhlych narodenín 75 rokov. Na náš
CZ venuje 30 €. Srdečne blahoželáme a prajeme Božie požehnanie do ďalších rokov.
* Naša spolusestra Evka pri svojich narodeninách venuje na CZ 40 €.
* Bohuznáma sestra pri svojom životnom jubileu ďakuje Pánu Bohu za požehnanie
a sprevádzanie. Prosí o zdravie. Zároveň spomína na svojho otca pri 10. výročí odchodu
do večnosti. Venuje 20 €.
* Bohuznáma sestra venuje 20 € na náš CZ.
* V piatok, 18. 7. sme sa rozlúčili v Pánu zosnulou sestrou Boženou Hrdličkovou, rod.
Čatlošovou. S láskou spomína najbližšia rodina a venuje 100 €.
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Presbyterstvo Bratislavského seniorátu vyhlásilo voľby seniora nášho
seniorátu. Kandidáti sú dvaja: sestra doc. ThDr. Sidonia Horňanová, PhD. a brat Mgr.
Miroslav Jäger. Volebný konvent sa uskutoční v našom cirkevnom zbore v nedeľu
20.7.2014, po službách Božích.


