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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. 396
Sláva, pozdrav, kolekta, Epištola – G 2, 16-21
Pieseň č. 553 - požehnanie detí
Evanjelium - J 21, 15-17
Viera všeobecná kresťanská
Pieseň č. 217
Kázeň - Mt 14, 22-33
Modlitba, oznamy
Pieseň č. 484 - 1. a 2.v.
Antifóna č. 51
Kňaz: Tvoje slovo je sviecou mojim nohám, Hospodine.
Zbor: A svetlom našim chodníkom. Sláva Bohu.
Kolekta, Áronovské požehnanie
Pieseň č. 484
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22 Potom rozkázal učeníkom vstúpiť na loď a preplaviť sa pred Ním
na druhú stranu, kým nerozpustí zástupy. 23 Keď rozpustil zástupy,
vystúpil sám na vrch modliť sa. Keď sa zvečerilo, bol tam sám.
24 Loď bola už mnoho honov od brehu a zmietali ňou vlny, pretože
vietor fúkal proti nim. 25 O štvrtej nočnej stráži prišiel k nim (Ježiš),
chodiac po mori. 26 Keď Ho učeníci videli chodiť po mori, predesili sa
a zvolali: To je prízrak! A od strachu kričali. 27 Ježiš však hneď
prehovoril k nim: Vzmužte sa, ja som, nebojte sa! 28 Peter mu povedal:
Pane, ak si to Ty, rozkáž mi prísť k Tebe po vode. 29 Odpovedal mu:
Poď! I vystúpil Peter z lode, chodil po vode a šiel k Ježišovi. 30 Ale
vidiac, že je vietor, preľakol sa, začal sa topiť a vykríkol: Pane, zachráň
ma! 31 Ježiš vystrel hneď ruku, zachytil ho a povedal mu: Ó,
maloverný, prečo si pochyboval? 32 Len čo vstúpili na loď, vietor
utíchol. 33 A tí, čo boli na lodi, padli Mu k nohám a hovorili: Vpravde,
Syn Boží si!
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* V utorok 15.7. sme sa rozlúčili so spolubratom Doc. Ing. Štefanom
Zemanom. Zomrel po ťažkej chorobe vo veku 84 rokov. S láskou a bolesťou
spomína manželka Anna a synovia s rodinami. Venujú 40 €.
* Bohuznáma sestra ďakuje Pánu Bohu za doterajšiu ochranu a vedenie. Pri
okrúhlom jubileu 70 rokov venuje na CZ 50 €.
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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 dnes hneď po skončení
služieb Božích.
 Za dozorcu Bratislavského seniorátu ECAV bol zvolený
Vladimír Daniš. V cirkevných zboroch získal 86,90%
nadobudne právoplatnosť dňa 4. 8. 2014.
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