
1. SLÁVNOSŤ SVÄTODUŠNÁ. 
(24.5.2015) 
Pentecoste. 

 
Piesne: 171, 167, 333, 169, 181 (1-2|3|4) 
 

Spievaný žalm: Žalm 118:24-29 
 

Spievané evanjelium: Ján 14:15-21 
 

Kázňový text: Žalm 51:12-14  
 

Antifóna: 45 
Liturg: Vylejem svojho Ducha na všetkých ľudí, hovorí Pán. 

Zbor: A každý, kto by vyznával Jeho meno, bude spasený. 
 
Oznamy: 
 

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

2. Biblická hodina pre seniorov  tento utorok nebude. Stretnutie 2. 
kvartálu bude v riadnom čase v utorok od 18:00 hod.v zborovej miestnosti 
 

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

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

5. Piatkové stretnutia sa budúci týždeň rušia pretože Vás všetkých pozývame 
na už avizovanú 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. 
 

6. Budúcu nedeľu je Slávnosť Svätej Trojice a služby Božie začnú 
o 9:30 hod. v chráme. 
 

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

8. 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: XXX Srdečne 
všetkým blahoželáme a prajeme, aby ich Pán Boh požehnával istotou svojej 
stálej prítomnosti a pomoci. Moja sila a pieseň je Hospodin, On sa mi stal 
záchranou. (Ž 118:14) 
 
 
Tento týždeň prosíme a ďakujeme v modlitbách za...  
...  moc Ducha svätého pri nás 
... cirkev, aby bola vedená Duchom svätým 
... za pripravovanú Noc kostolov  
 
 
Poďakovania: 
Veľmi pekne ďakujeme Petrovi Homolovi, ktorý pri pohrebnej rozlúčke so 
svojou mamou Soňou Homolovou venuje milodar 1000,- Kč pre zborové 
potreby. 
Rovnako  chceme poďakovať všetkým, ktorí prispeli minulú nedeľu do ofery, 
ktorá bola spolu 1935,- Kč. Sám Hospodin nech si prijme tieto dary a oplatí 
ich darcom.  
Veľmi pekne ďakujem za pomoc pri príprave občerstvenia po bohoslužbách. 
 
 
 
 
 
 
 
 


