
NEDEĽA PO VSTÚPENÍ.   
(17.5.2015) 

„Exaudi! – Vypočuj ma!“ 
 
Piesne: 192, 317, 200, 309 (1-2|3|4-5) 
 

Čítaný starozmluvný text: 5. kniha Mojžišova 31:6-8 
 

Čítaná epištola: List Galatským 3:13-14 
 

Spievané evanjelium: Ján 15:26-16:4 
 

Kázňový text: Lukáš 11:5-13 
 

Antifóna: 49 
Liturg: Pane Bože, vyslyš pokorné prosby naše. 
Zbor: Volanie naše nech príde k Tebe. Pane zmiluj sa. 

 
 
Oznamy: 
 

1. Biblická hodina pre dospelých  tento utorok nebude. 
 

2. Mládež sa na svojej biblickej hodine stretne budúcu stredu o 19:00 hod. 
v zborovej miestnosti. 
 

3. Spevokol sa stretne pri nácviku vo štvrtok od 18:00 hod. v zborovej 
miestnosti. 
 

4. Budúci piatok prebieha vyučovanie náboženstva (1.roč. od 15:00  
a 2.roč. od 16:00 hod. Príprava konfirmandov – žiakov je od 16:00, 
stretnutie dorastu je od 18:00. A napokon pozývame v piatok na spoločné  
modlitby o 19:30 v zborovej miestnosti. 
 

5. V sobotu 23.5. bude zasadať Synoda ECAV v ČR od 13:00 hod. 
 

6. Budúcu nedeľu je už 1.slávnosť svätodušná a služby Božie začnú 
o 9:30 hod. v chráme. 
 

7. V pondelok 25.5. je  2. slávnosť svätodušná, preto budú i bohoslužby 
a to o 18:00 hod. v chráme. 
 

8. S malým predstihom Vás pozývame na ekumenickú celorepublikovú 
udalosť – Noc kostolov a to v piatok 29.5. od 17:00 hod. do cca. 
23:00 hod. Je do nej prihlásený aj kostol sv. Michala v Jirchářích a aj 
v týchto priestoroch pripravujeme pre návštevníkov zaujímavý program. 
Srdečne vás všetkých pozývame – nielen k nám, ale aj na návštevu mnohých 
ďalších kostolov, chrámov a modlitební. 
 

9. Pri východe z kostola si môžete zakúpiť nové číslo Evanjelického posla 
spod Tatier a ďalšiu literatúru. 
 

10. Vopred ďakujeme za pomoc pri prípravách občerstvenia po 
bohoslužbách. Kto by ste boli ochotný, zapíšte sa, prosím, do zoznamu. 
 

 
 
 
Blahoželania: 
Za posledný  týždeň narodeniny z nášho zboru oslávili:  
 
Srdečne všetkým blahoželáme a prajeme, aby ich Pán Boh požehnával istotou 
svojej stálej prítomnosti a pomoci a aby sa ich prosbám dostalo vypočutia, 
nachádzali hľadané a zatvorené dvere im boli otvorené. Uvaľ na Hospodina 
svoju cestu, dúfaj v Neho, a On vykoná. (Ž 37:5) 
 
 
Tento týždeň prosíme a ďakujeme v modlitbách za...  
...  Ducha svätého, ktorý by nás podopieral vo vytrvalých modlitbách 
... za nadchádzajúce svätodušné sviatky 
... za  včera pokrsteného Adama Molnára a jeho rodinu 
... za pokojné a požehnané zasadnutie Synody 
 
 
Poďakovania: 
Srdečne ďakujeme rodine Molnárovej za milodar 1000,- Kč pre zborové 
potreby pri krste svojho synčeka Adama. 
Ďakujeme Bohu známemu bratovi za príspevok na réžiu 1000,- Kč za 
možnosť parkovania. 
Rovnako  chceme poďakovať všetkým, ktorí prispeli vo štvrtok na sviatok 
Vstúpenia do ofery, ktorá tak bola spolu 620,- Kč. Sám Hospodin nech si 
prijme tieto dary a oplatí ich darcom.  
Veľmi pekne ďakujem za pomoc pri príprave občerstvenia po bohoslužbách. 
 


