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Ohlášky 20.7.2014 

Kázání (čtení) :  s. f. Mária Jenčová,  
Písně:    618, 171, 379, 452  
Varhany:  Štěpánka Cedidlová   
Text z Bible:   1. list Janův 1  http://www.biblenet.cz/b/John1/1 
 

1Co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, na co jsme hleděli a čeho se naše ruce 
dotýkaly, to zvěstujeme: Slovo života.  
2Ten život byl zjeven, my jsme jej viděli, svědčíme o něm a zvěstujeme vám život věčný, který byl u Otce a 
nám byl zjeven.  
3Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste se spolu s námi podíleli na společenství, které máme s 
Otcem a s jeho Synem Ježíšem Kristem.  
4To píšeme, aby naše radost byla úplná.  
5A toto je zvěst, kterou jsme od něho slyšeli a vám ji oznamujeme: že Bůh je světlo a není v něm nejmenší 
tmy.  
6Říkáme-li, že s ním máme společenství, a přitom chodíme ve tmě, lžeme a nečiníme pravdu.  
7Jestliže však chodíme v světle, jako on je v světle, máme společenství mezi sebou a krev Ježíše, jeho Syna, 
nás očišťuje od každého hříchu.  
8Říkáme-li, že jsme bez hříchu, klameme sami sebe a pravda v nás není.  
9Jestliže vyznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé 
nepravosti.  
10Říkáme-li, že jsme nezhřešili, děláme z něho lháře a jeho slovo v nás není.  

  
  
Sborový program: 
 
- I tento týden je v prázdninovém režimu, proto není program tak obsažný. 
 
- Kdo by měl zájem, nebo pokud byste věděli o někom, koho by potěšila návštěva se službou Slova 
Božího, oznamte to s důvěrou sestře farářce. V tomto období je volněji, je tedy více času věnovat se i 
touto službou bratřím a sestrám. 
 
- V pátek v 19 h je mládež zvána na setkání. Kdo tedy můžete, jste doma, budeme rádi, když přijdete.  
 
- V neděli budou bohoslužby v kostele v 10 h.  
 
Mária Jenčová 
 
 
 
Evangelický zpěvník 379     STVOŘ SRDCE ČISTÉ, BOŽE, MI 
18. stol. / J. Baštecký / 1871 
 
1. Stvoř srdce čisté, Bože, a ducha přímého, 
ať v míru žiji se všemi, zbav sám mne od zlého! 
 
2. Dej srdce mi, jež v pokoře / by tobě bilo vstříc; / 
vnoř lásky své je do moře, / uč milovat tě víc! 
 
3. Svou krví, Pane, obmyj je, / by nad sníh zbělelo, / 
svůj obraz na ně vyryje, / vpiš jméno na čelo! 
 
4. Duch svatý rosu milosti / mi stále v srdce lej, / 
ať mír tvůj v něm se uhostí, / ať zřím tvůj obličej! 
 
 
 


