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Silvester

Kairos a chronos

PROGRAM
Predspev:
Liturg: Pomoc naša, buď v mene Hospodinovom!
Zbor: Ktorý učinil nebesá i zem.
Liturg: Pane náš, Ty nám otvor pery!
Zbor: Nech naše ústa Tvoju chválu zvestujú!
Liturg: Pane Bože, príď k nám so svojou pomocou!
Zbor: Ó Pane, túto pomoc neodkladaj!
Liturg: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému!
Zbor: Ako bola na počiatku i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
Pieseň č. 64
Sláva, pozdrav, kolekta, Žalm 90, 1-12
Pieseň č. 233
Evanjelium Lk 12, 35-40
Kázňový text:
Viera všeobecná kresťanská
Uč nás tak počítať dni života,
Pieseň č. 51
Kázeň - Ž 90, 12
aby sme múdre srdce získali.
Modlitba, oznamy
Pieseň č. 439 - 1. a 2. v.
Antifóna č. 22
Kňaz: Hospodine, Ty zostávaš na veky vekov. Haleluja.
Zbor: A Tvoje roky nikdy neprestanú. Haleluja.
Kuzmányho litánia, Modlitba – Starosl. Otčenáš, Áronovské požehnanie
Pieseň č. 439

Štatistika
Rok 2016

Rok 2017

pokrstení
19 (11 chlapcov a 7 dievčat) 1 dospelá
konfirmovaní 11 (6 chlapcov a 5 dievčat)
sobášení
1 manželský pár
zosnulí
22 (12 žien a 10 mužov)

pokrstení
21 (12 chlapcov a 9 dievčat)
konfirmovaní 12 (3 chl. a 7 dievčat) a 2 dospelí
sobášení
2 manželské páry
zosnulí
29 (9 mužov a 20 žien)

NOVÝ ROK 2018 – Reč lásky
PROGRAM
Úvodné oslovenie
Predspev: Ó Ježiši, Tvoje narodenie daj, nech nám hriešnym slúži na spasenie. Prihovor sa
k Otcu za nás, Ducha pravdy zošli na nás, aby sme aj v tejto chvíli verne Teba ctili, tak žili
z Tvojej milosti, napokon prišli pred tvár Tvojej velebnosti. Haleluja, sláva Bohu!
Konfiteor:
Kňaz: Skloňme sa pred Hospodinom a vyznajme spoločne:
Zbor: Bože milostivý, priznávam, že som sa previnil(a) myšlienkami, slovami a skutkami.
Konal(a) som, čo je zlé, a zanedbal(a), čo je dobré. Úprimne to ľutujem a prosím, zmiluj
sa nado mnou. Daj mi silu, aby som odolával(a) zlu. Nech som hodnejší(ia) toho obrazu,
na ktorý si ma stvoril. Pomáhaj mi k tomu Otče dobrý.
Kňaz: Otec nebeský, ktorý skúma ľudské srdcia, počuje naše prosby a podľa svojho sľubu sa
zmiluje nad tými, ktorí sa úprimne kajajú. Nech sa tak stane. Amen.

Pieseň č. 74
Kázňový text:
Sláva, pozdrav, kolekta, Žalm 119, 105-112
1Kor 13, 1
Pieseň č. 73
A čo by som ľudskými
Evanjelium Lk 2, 21-30
Viera všeobecná kresťanská
jazykmi hovoril, aj
Pieseň č. 69
anjelskými, a lásky by
Kázeň 1K 13, 1
som nemal, bol by som
Modlitba, oznamy
iba cvendžiacim kovom
Pieseň č. 633 – 1.v.
a zvučiacim zvonom.
Antifóna č. 24
Kňaz: Obnov nás, Hospodine, Bože mocností.
Zbor: Rozjasní svoju tvár, aby sme boli spasení.
Kolekta, Áronovské požehnanie
Pieseň č. 633
V nedeľu, 14. 1. 2018 bude po službách

Služby Božie:
1.1.2018
Slávnostné služby Božie – 10,30h
6.1.2018
Služby Božie – 10,30h
7.1.2018
Služby Božie – 10,30h

Božích zborový volebný konvent.
Volebné obdobie presbyterov je
6 rokov. V roku 2017 skončil mandát
našim presbyterom, preto sú potrebné
nové voľby.
Ďakujeme
presbyterom,
ktorí
vykonávali doteraz túto funkciu
a vyprosujeme Božie požehnanie a
vedenie pre všetkých v novom
funkčnom období.

