Domáca pobožnosť v 4. pôstnu nedeľu
22. marca 2020
1.Úvod: Pomoc naša buď v mene Hospodinovom, ktorý stvoril nebesá i zem. Jeho sväté meno buď od
nás pochválené a velebené odteraz až naveky. Amen.
2. Pieseň 80
3. Čítaná modlitba: Bože Otče preláskavý, hojný v milosrdenstve a bohatý v daroch, /
ďakujeme Ti, že nás neprestávaš požehnávať. Aj keď by sme si zaslúžili potrestanie, Ty sa nad nami
zmilovávaš ako Otec nad svojimi dietkami. Dávaš nám hojnosť chleba duchovného i toho každodenného.
Nedaj nám zabúdať, že kto verí v Teba, bude spasený. /Vypočuj nás, poteš a rozveseľ, aby sme sa z
Tvojho vykúpenia radovali a tešili sa, že nás raz z milosti uvedieš tam, kde žiješ a kraľuješ naveky. Amen
4.Čítaný text epištoly: Slovo Božie Novej Zmluvy napísané je v 2. liste Apoštola Pavla Korintským 9
kapitole vo veršoch 8-10
A Boh má moc vo všetkom rozhojniť pri vás svoju milosť, aby ste vo všetkom mali vždy dostatok
všetkého (pre seba), aj nadbytok pre každý skutok, ako je napísané: Rozsypal, dal chudobným, jeho
spravodlivosť trvá naveky. A Ten, kto rozsievačovi dáva semeno i chlieb, aby mal čo jesť, dá a rozmnoží
vaše osivo, dá vzrast plodom vašej spravodlivosti.
5. Pieseň ku kázni 85
6.Čítaný text z Evanjelia: napísané je v Jánovom evanjeliu v 6 kapitole v 24-36 verši:
Keď teda zástup videl, že Ježiš nie je tam, ani Jeho učeníci, vstúpili na loďky a prišli do
Kafarnaumu hľadajúc Ježiša. Keď Ho našli na druhej strane mora, povedali Mu: Majstre, kedy si sa sem
dostal? Ježiš im povedal: Veru, veru, hovorím vám: Nehľadáte ma preto, že ste videli znamenia, ale že ste
jedli z chlebov a nasýtili ste sa. Usilujte sa nie o pominuteľný pokrm, ale o pokrm, ktorý bude pre večný
život, ktorý vám Syn človeka dá; lebo ten potvrdil Boh Otec. Povedali Mu teda: Čo robiť, aby sme konali
skutky Božie? Ježiš im odpovedal: Skutkom Božím je veriť v Toho, ktorého On poslal. Povedali Mu: Aké
znamenie ukážeš, aby sme videli a verili Ti? Čo Ty robíš? Naši otcovia jedli mannu na púšti, ako je
napísané: Chlieb z neba dal im jesť. Ježiš im povedal: Veru, veru, hovorím vám: Nie Mojžiš dal vám
chlieb z neba, ale môj Otec dáva vám pravý chlieb z neba; lebo to je chlieb Boží, ktorý zostupuje z neba a
dáva svetu život. Povedali Mu na to: Pane, dávaj nám vždy tento chlieb. Riekol im Ježiš: Ja som chlieb
života; kto prichádza ku mne, nikdy nebude lačnieť, a kto verí vo mňa, nikdy nebude žízniť. Ale povedal
som vám: Aj ste ma videli, a neveríte. Amen
7.Pieseň: 83
8. Kázeň:
9. Modlitba
Kriste, Kráľu nebeský, ktorý sedíš na pravici Otca nebeského a staráš sa aj o nás tu na zemi. Dávaš nám
pokrm i nápoj pre náš život každodenný. Vieme, že máš na pamäti naše potreby tela i duše, aby sme
netrpeli núdzou toho duchovného chleba a živej vody. Naplň nás túžbou po tom pokrme, ktorý je pre
život večný. Rozlej lásku v našich srdciach, aby sme si pomáhali, s núdznymi sa delili, zmierenie
vyhľadávali, a tak sa z pokoja a spásy radovali teraz i po všetky dni. Amen Otčenáš
10. Oznamy:
1. Služby Božie si v 4. pôstnu nedeľu môžete vypočuť aj v Slovenskom rozhlase o 9,05 hod. piesne sú
totožné s tými v tejto domácej pobožnosti
2. Spoločne vás pozývam k modlitbách za silu a pomoc pre tých, ktorí bojujú v prvej línii a obetujú aj
svoje zdravie pre nás ostatných. Tiež prosím o modlitbe za najviac sužované regióny sveta: Taliansko,
Irán, Španielsko.
3. kázeň si môžete vypočuť aj na stránke: www.ecavgerlachov.sk , bude tam pripravená počas týždňa
aj kázeň k pôstnej večierni
11. Apoštolské požehnanie:
Milosť Pána nášho Ježiša Krista, láska Božia a účastenstvo Ducha Svätého so všetkými vami. Amen.
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