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Cieľ mám vždy pred očami
PROGRAM
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. 335
Sláva, pozdrav, kolekta
Evanjelium – Lk 4, 14-21
Viera všeobecná kresťanská
Pieseň č. 327 - požehnanie detí
Kázeň - F 3, 12-16
Modlitba, oznamy
Pieseň č. 330 – 1. a 2. v.
Večera Pánova
Áronovské požehnanie
Pieseň č. 330
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F 3, 12-16

12 Niežeby som už dosiahol, alebo bol už dokonalý, ale snažím
sa, či ozaj uchvátim, pretože ma Ježiš Kristus uchvátil. 13 Bratia,
ja si nemyslím, že som už uchvátil. Ale jedno robím: zabúdam na
to, čo je za mnou, a snažím sa o to, čo je predo mnou; 14 cieľ
mám vždy pred očami a bežím za odmenou nebeského
povolania Božieho v Kristovi Ježišovi. 15 Ktorí sme teda dospelí,
takto zmýšľajme; a ak by ste v niečom inakšie zmýšľali, aj to
vám vyjaví Boh. 16 Len aj žime podľa toho, čo sme už dosiahli.

MILODARY:
* Náš spolubrat Pavel Lipták venuje na opravu kostola 1000 €. Ďakuje
Pánu Bohu za doterajšie milostivé vedenie, prosí o Jeho požehnanie pre
seba a svojich najbližších aj naďalej.
* Bohuznáma rodina prosí o Božiu ochranu a vedenie pre svoju dcéru
Zuzku pri jej odchode na študijný pobyt do zahraničia. Prosia o Božiu
múdrosť a poslušnosť Jeho zámerom. Venujú 50 €.

OZNAMY::
* Každú nedeľu pred službami Božími alebo v týždni počas úradných
hodín je možnosť zaplatiť si cirkevný príspevok za rok 2014.
* Prosíme rodičov a starých rodičov, aby prihlásili svoje deti, narodené
v roku 2002 a staršie na vyučovanie konfirmácie do prvého ročníka.
* V prvom septembrovom týždni chceme začať s nácvikom spevokolu.
Prosíme nových bratov a sestry, ktorí by sa chceli pridať k tejto službe,
aby prišli medzi nás. Viac info u kantorky Márie Hroboňovej.
*

Ofera minulú nedeľu bola 230 €.

