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Na ktorej strane stojíš?
káže Pál Záhorecz
·

·
·
·
·
·
·
·

Privítanie
Predspev – Najsvätejší...
Pieseň č. 186
Sláva, pozdrav, kolekta, epištola – 1 Pt 1, 13-21
Pieseň č. 396 1.- 3. verš
Evanjelium – L 9, 51-62
Viera všeobecná kresťanská
Pieseň č. 636 – slová J. Nagajová

1. Pomôž mi, môj Pane, počuj moje prianie, nechcem ani chvíľu prázdny život žiť.
2. Pomôž mi, môj Pane, počuj moje prianie, vzdiaľ to, čo mi bráni tebe verným byť.
3. Pomôž mi, môj Pane, počuj moje prianie, aby som mal silu blížnym odpustiť.
4. V tebe pomoc nájdem, ty si moja nádej,/ že môj život môže teba osláviť.

· Kázeň – Žid 13, 1-6
· Modlitba, oznamy, požehnanie
· Antifóna č. 57
Kňaz: Nie každý, kto mi hovorí Pane, Pane, vojde do kráľovstva
nebeského.
Zbor: Ale ten, kto činí vôľu Otca nášho nebeského.
· Kolekta, Áronovské požehnanie
· Pieseň - Aké je to dobré....

Kázňový text: Židom 13, 1-6
Bratská láska nech trvá! Nezabúdajte na pohostinnosť, lebo ňou
niektorí - nevedomky - pohostili už anjelov. Pamätajte na väzňov,
akoby ste boli s nimi väznení, a na trpiacich, veď aj vy ste v tele.
Manželstvo všetci majte v úcte a manželské lôžko nepoškvrnené, lebo
smilníkov a cudzoložníkov bude súdiť Boh. Vaše správanie nech je bez
lakomstva, buďte spokojní s tým, čo máte. Veď On sám povedal:
Neopustím ťa, ani nezanechám; takže smelo môžeme vyznávať: Pán je
mojím pomocníkom, nebudem sa báť; veď čo mi urobí človek?

Milodary:
*

Bohuznámy brat Pavel venuje cirkevnému zboru milodar 100 €.

*

Pri 4. výročí úmrtia manžela smútiaca rodina ďakuje za jeho život,
za spoločne prežité chvíle a porúča sa do Božej ochrany. Na cirkevný
zbor venuje 100 €.

*

Bohuznáma rodina pri krste syna Patrika z vďačnosti voči Pánu Bohu
venuje na kostol 30 €.

Oznamy:
*

Budúcu nedeľu 26. júla bude počas Služieb Božích prislúžená
sviatosť Večere Pánovej. Podelia sa s nami s krátkym programom aj
deti, ktoré budú mať v našich priestoroch denný tábor. Srdečne
pozývame!

*

Od pondelku 20.7.do piatku 24.7. bude v našom zbore detský letný
tábor. Pamätajme na nich vo svojich modlitbách a tiež na všetky
deti, mládež, vedúcich a organizátorov letných táborov a prosme
Pána Boha o ich zdravie, opateru a Božie požehnanie.

*

Ofera z nedele 12.7. bola 133,84 €.

