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SRDCE


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!



Konfiteor:

Liturg: Bratia a sestry! Zhromaždili sme sa na tomto svätom mieste, aby sme
spoločne počúvali Božie slovo a aby sme sa modlitbami a chválami utiekali k
trojjedinému Pánu Bohu o pomoc a zmilovanie. Keďže sa vlastnou silou nemôžeme
zbaviť svojich hriechov, volajme spoločne k Pánu Bohu týmito slovami:
Zbor: Všemohúci a láskavý Bože! Zmiluj sa nad nami a odpusť nám naše hriechy.
Pomáhaj nám, aby sme tu prežívali pravé spoločenstvo s Tebou. Upevni aj
spoločenstvo medzi nami, keď Ťa budeme vzývať, chváliť a velebiť. Vypočuj nás
pre Ježiša Krista, nášho Pána a Spasiteľa. Amen.
Liturg: Pán Ježiš nás uisťuje o odpúšťajúcej Božej milosti, keď nám aj dnes hovorí:
Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale vecný
život mal každý, kto verí v Neho. Amen.











Pieseň č. 396
Sláva, pozdrav, kolekta, Epištola 1 J 3, 19-24
Pieseň č. 245 - požehnanie detí
Evanjelium – J 14, 21-27
Pieseň č. 200
Kázeň - Prísl. 4,2
Modlitba, oznamy
Pieseň č. 649 – 1.v.
Antifóna č. 84
Kňaz: Srdce čisté stvor mi, ó Bože.
Zbor: A obnov v nás ducha pevného.
 Kolekta, Áronovské požehnanie
 Pieseň č. 649

Kázňový text: Príslovie 4,2
So všemožnou bdelosťou chráň si srdce, lebo z neho
pramení život.

Milodary
* Pri krste Natálie Ulrichovej venujú rodičia z vďačnosti voči Pánu
Bohu 50 €.

Oznamy


Nácvik spevokolu bude v utorok 21.8.2018 o 18,30h. Alt bude
nacvičovať o 17,30h.

Prosíme ochotné sestry a bratov, ktorí by chceli pomôcť
s vyučovaním náboženstva na našich školách v šk. roku 2018/2019, aby
sa prihlásili v kancelárii farského úradu.

Ofera minulú nedeľu bola 247,96 €.

