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O ľahostajnosti
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. 313
Sláva, pozdrav, kolekta
Epištola – F 2, 12-18
Pieseň č. 200 - požehnanie detí
Kázeň - Mt 21, 28-32
Modlitba, oznamy
Pieseň č. 297 – 1. v.
Večera Pánova
Áronovské požehnanie
Pieseň č. 298
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28 Ale čo sa vám zdá o tomto: Jeden človek mal dvoch synov.
Pristúpil k prvému a povedal mu: Syn môj, choď dnes pracovať
na vinicu! 29 On odpovedal: Dobre, pane! Ale nešiel. 30 Potom
prišiel k druhému a povedal mu to isté. A ten odpovedal:
Nechce sa mi! Ale potom oľutoval a išiel. 31 Ktorý z tých dvoch
splnil vôľu otcovu? Odpovedali Mu: Ten druhý. Povedal im
Ježiš: Veru vám hovorím, že colníci a neviestky predchádzajú
vás do kráľovstva Božieho. 32 Lebo Ján prišiel so
spravodlivosťou, a neverili ste mu, ale colníci a neviestky mu
uverili. Vy však, hoci ste to videli, ani potom ste sa nekajali, aby
ste mu uverili.
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* Bohuznáma sestra ďakuje Pánu Bohu za silu a Jeho vedenie.
S láskou spomína na svojho manžela. Venuje 30 €.
* Bohuznáma sestra pri platení CP venuje na náš cirkevný zbor 20 €.
* (Milodar z minulej nedele) Bohuznáma sestra ďakuje Pánu Bohu, že jej
doprial dožiť sa príležitosti 60 rokov od maturity. Ďakuje za vzácne
stretnutia so spolužiakmi a zároveň si spomína na tých, ktorí už odišli
do večnosti, najmä na triedneho učiteľa Júliusa Lenku. Pri tejto
príležitosti venuje 30 € na potreby CZ.
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 Pravidelné modlitby v našom zbore sa presunuli z piatka
na utorok o 18,00h. Srdečne pozývame.
 Cirkevný zbor v Modre srdečne pozývame na vernisáž výstavy
"otvorené dvere" v nemeckom evanjelickom kostole dňa 1. 8. 2014 o
19.00h. Je to výstava umelcov, ktorí žijú a tvoria v Modre.


Ofera z nedele 20.7.2014 bola 204,90 €.

