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Čo dáva zmysel?
➢

Predspev: Najsvätejší,

Bože všemohúci, pre Syna svojho jednorodeného, Jezu Krista láskavého, zošli nám
Ducha Svätého, ktorý by aj naše srdcia sám ohňom zapálil a pri rozličnosti jazykov
všetky národy v jednotu viery zhromaždil. Haleluja, sláva Bohu!

➢
➢
➢
➢

Pieseň č. 374
Sláva, pozdrav, kolekta, Evanjelium – Lk 5, 27-32
Viera všeobecná kresťanská
Pieseň č. 648 - požehnanie detí
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Kázeň - Mk 10, 17-22
Modlitba, oznamy
Pieseň č. 604
Večera Pánova
Áronovské požehnanie
Milosť Kristova

Kázňový text: Mk 10, 17-22
17 Keď sa vydával na cestu, ktosi k nemu pribehol, padol pred ním na
kolená a pýtal sa ho: Učiteľ dobrý, čo mám robiť, aby som získal podiel
na večnom živote? 18 Ježiš mu povedal: Prečo ma nazývaš dobrým? Nik
nie je dobrý, iba jediný — Boh! 19 Poznáš prikázania: Nezabiješ,
nescudzoložíš, nepokradneš, nebudeš krivo svedčiť, nebudeš
podvádzať, cti si svojho otca a svoju matku. 20 On mu však povedal:
Učiteľ, toto všetko som zachovával od svojej mladosti. 21 Vtedy sa Ježiš
naňho s láskou zahľadel a povedal mu: Jedno ti chýba. Choď, predaj
všetko, čo máš, daj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď
a nasleduj ma! 22 Po týchto slovách mládenec zosmutnel a zarmútený
odišiel, lebo mal mnoho majetku.

Milodary
* Rodina Korimová z vďačnosti venuje na opravu nášho kostola 200 €.
* Bohu známa rodina s láskou spomína na svojho syna Braňa pri 2. výročí
odchodu do večnosti. Spomínajú aj na svoju mamu, starú mamu, sestru....
Venujú 50 €.
* Dnes bude pokrstený Dávid... Vďační rodičia venujú na náš CZ 30 €.

Oznamy
➢ V utorok o 17,30h bude nácvik spevokolu.
➢ Detský tábor v našom cirkevnom zbore začne 9.7.2018.
➢ Ďakujeme všetkým, ktorí pomohli minulú nedeľu pri občerstvení pre
našu návštevu spevokolu z USA.
➢ V utorok 3.7.2018 o 10,00h budú služby Božie v Domove dôchodcov
v Stupave a štvrtok 5.7.2018 v Domove dôchodcov EDS Partizánska.
➢ Ofera minulú nedeľu bola 210 €.

Ponuka letných táborov Detskej misie v Častej:
• 21.–28.7.2018 tábor pre deti (7 – 11 rokov), cena: 130 €
• 28.7.–4.8.2018 tábor pre starší dorast (15 – 18 rokov), cena: 135 €
• 4. –11.8.2018 tábor pre mladší dorast (12 – 15 rokov), cena: 135 €
• 11.–18.8.2018 tábor pre deti (7 – 11 rokov), cena: 130 €
Ubytovanie v rekreačnom stredisku vo viacposteľových chatkách, strava
6-krát denne, doprava autobusom.
Prihlasovací formulár a podrobné informácie nájdete na
www.detskamisia.sk

Zosnulí
CZ Dúbravka: † Margita Žigová, 93 r.
CZ Konventná: † Pavol Komár, 89 r. † Ing. Milan Šimkovič, CSc., 78 r.

