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Jednoduchý krok viery
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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!
Pieseň č. 190
Sláva, pozdrav, kolekta
Starozm. text - 2 Kr 5, 1-7
Pieseň č. 341 – požehnanie detí
Evanjelium - J 5, 1-9
Viera všeobecná kresťanská
Pieseň č. 496
Kázeň - 2 Kr 5, 8-14
Modlitba, oznamy
Pieseň č. 634 - 1. v.
Antifóna č. 50
Kňaz: Zvelebujte so mnou Hospodina. Haleluja.
Zbor: A spoločne vyvyšujme Jeho meno. Haleluja.
Kolekta
Áronovské požehnanie
Pieseň č. 634
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* Bohuznáma sestra venuje nášmu CZ 50 € s vďačnosťou a prosbou o ďalšiu
pomoc a požehnanie.
* Bohuznámy brat si s láskou spomína na svoju manželku, ktorá ho pred
rokom predišla do večnosti. Na cirkevne ciele venuje 50 €.
* Bohuznámi manželia Ľubica a Peter pri príležitosti svojho životného jubilea
ďakujú Pánu Bohu za doterajšiu milosť a požehnanie. Prosiac o zdravie a Božie
vedenie pre seba, svoje deti a vnúčatá venujú na CZ v Dúbravke 100 €.
* Bohuznáma sestra pri platení CP venuje 5 € na náš CZ.
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8 Keď sa Boží muž Elízeus dozvedel, že si izraelský kráľ roztrhol
šaty, poslal ku kráľovi odkaz: Prečo si si roztrhol šaty? Nech príde
ku mne a dozvie sa, že je v Izraeli prorok. 9 Naamán prišiel aj so
svojimi koňmi a vozmi a zastal pri vchode do Elízeovho domu.
10 Elízeus poslal k nemu posla s odkazom: Choď a umy sa
sedemkrát v Jordáne, a telo budeš mať ako predtým. Budeš čistý.
11 Naamán sa nahneval a odišiel so slovami: Myslel som si: Iste
vyjde, zastane si a bude vzývať meno Hospodina, svojho Boha,
potom zamáva rukou nad postihnutým miestom a sníme zo mňa
malomocenstvo. 12 Či nie sú damašské rieky Abáná a Parpar lepšie
ako všetky vody Izraela? Či sa nemôžem v nich umyť a byť čistý? A
rozhorčený odišiel. 13 Tu pristúpili jeho služobníci a prehovárali ho:
Otče môj, keby žiadal od teba prorok nejakú veľkú vec, nebol by si to
urobil? Tým skôr, že ti povedal: Umy sa a budeš čistý! 14 Odišiel
teda, ponoril sa sedemkrát v Jordáne, ako to žiadal Boží muž, a jeho
telo bolo ako predtým - ako telo malého chlapca. Očistil sa.
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Na budúcu nedeľu budeme mať spoločnú Večeru Pánovu. Na službách
Božích poďakujeme za celý školský rok.
 Biblická hodina ani nácvik spevokolu už tento šk. rok nebudú. Tiež sme
ukončili vyučovanie konfirmandov.
 Denný tábor pre deti v našom CZ bude v dňoch od 14.7. do 18. 7. 2014;
bližšie info u Janky Sečkárovej e-mail: jana870@gmail.com
 Budúci víkend od 27. 6. do 29. 6. budú IV. evanjelické cirkevné dni
v Spišskej Novej Vsi. Viac info na nástenke.
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22. 6. 2014 Nedeľa
10.30 Služby Božie
10.30 Detská besiedka
26. 6. 2014 Štvrtok
9.00 Služby Božie kaplnka EDS
18.30 Od-Mlad

27. 6. 2014 Piatok
17.30 Modlitby
29. 6. 2014 Nedeľa
10.30 Služby Božie s VP
10.30 Detská besiedka

