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Ježiš a bohatý mládenec

Premárnená príležitosť
·

Privítanie, oslovenie
Predspev

·
Liturg: Najsvätejší,
Zbor: 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
·
Pieseň ES 374
·
Sláva, pozdrav, kolekta
·
Epištola: 1Tim 6, 6-16
·
Pieseň ES 449, požehnanie detí
·
Evanjelium: Mt 6, 19-24
·
Pieseň ES 200
·
Kázeň: Mk 10, 17-22, modlitba, požehnanie
·
Pieseň ES 461, 1.-2. verš
·
Antifóna č. 52
Liturg: Buďme činiteľmi slova. Haleluja.
Zbor: A nielen poslucháčmi, ktorí oklamávajú samých seba.
·
·

Kolekta, Áronovské požehnanie
Pieseň ES 461, 3.-4. verš

Oznamy:
* Vo štvrtok 7.7. sme vyprevadili z tejto časnosti v nádeji
vzkriesenia a večného života brata MVDr. Jána Kučeru. Prosíme
o modlitby za pozostalú rodinu, aby Pán Boh potešoval ich srdcia.
* Budúcu nedeľu 17.7. je posledná kázeň zo série „Stretnutia
s Ježišom Kristom“. Budeme sa venovať žene cudzoložnici, ktorá si
podľa Zákona zasluhovala odsúdenie a smrť. Pozývame Vás ku tomuto
dramatickému stretnutiu plného napätia a zároveň novej šance.
* Prosíme všetkých návštevníkov aj členov nášho cirkevného
zboru, aby ste vyplnili dotazník, ktorý nájdete na stole vo vestibule,
alebo ho môžete vyplniť on-line na našej web stránke
ecavdubravka.sk Radi by sme aj týmto spôsobom zistili Vaše potreby
a očakávania od nášho cirkevného zboru a zároveň medzi Vami našli
ďalších aktívnych spolupracovníkov. Taktiež prosíme členov zboru
o vyplnenie písomného súhlasu so spracovaním osobných údajov,
ktorý tiež nájdete vo vestibule. Vyplnené tlačivá prosíme vhodiť do
poštovej schránky pri vchode do kostola. Ďakujeme!
* V týždni od 18. – 22. júla prebieha v našom kostole detský
denný tábor. Prihlásených je 42 detí. Ak by ste chceli deťom doniesť
koláčik, ovocie, alebo drobné sladkosti, s vďačnosťou ich prijmú.
* Počas školských prázdnin detská besiedka v nedeľu NEBUDE
a taktiež nebudú ani strednotýždňové stretnutia a aktivity.
* Modlime sa za deti na letných táboroch a ich vedúcich, aby ich
Pán Boh ochraňoval, dával im múdrosť a požehnanie. Modlime sa za
všetkých našich blízkych na cestách počas letných dovoleniek
a prosme o Božiu ochranu.
*

Ofera z nedele 3.7. bola 138,80 €.

* Ďakujeme všetkým Vám, ktorí pravidelne prispievate svojimi
financiami na náš cirkevný zbor a prácu v ňom. Pán Boh Vás požehnaj!

