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ZVNÚTORNENIE


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. 206
Sláva, pozdrav, kolekta, Epištola – Sk 9, 10-19
Pieseň č. 512 - požehnanie detí
Evanjelium – J 17, 1-8
Viera všeobecná kresťanská
Pieseň č. 352
Kázeň - 1 K 4, 16-18
Modlitba, oznamy
Pieseň č. 311
Antifóna č. 88
Kňaz: Hospodin milosrdný je a ľútostivý, chváľte Pána!
Zbor: Zhovievavý a bohatý je v milosti, chváľte Pána!
 Kolekta, Áronovské požehnanie
 Milosť Kristova

Kázňový text: 1Kor 4, 16-18
16 Preto neochabujeme, ale aj keď náš vonkajší
človek hynie, náš vnútorný sa obnovuje zo dňa na
deň. 17 Veď toto naše terajšie ľahké súženie nám
získa nesmierne bohatstvo večnej slávy, 18 keďže
nehľadíme na viditeľné, ale na neviditeľné; lebo
viditeľné je dočasné, neviditeľné však večné.
Milodary
* Bohuznáma rodina ďakuje Pánu Bohu za všetko, čo prijala z Jeho rúk.
Prosí o ďalšiu ochranu, požehnanie a zdravie pre celú rodinu. Na potreby
nášho cirkevného zboru venuje milodar 200 €.
* Manželia Ľubica a Peter pri príležitosti výročia zlatej svadby ďakujú Pánu
Bohu za Jeho milostivé vedenie a požehnanie. Venujú 100 €.
* Včera bol pokrstený Richard Suchán. Vďační rodičia, krstní a starí rodičia
venujú na náš CZ 100 €.

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.
 V sobotu 1. septembra 2018 o 19,00h sa uskutoční vo Veľkom kostole
Organový koncert GAIL ARCHER, profesorky a riaditeľky hudby na Barnard
College, Columbia University v New Yorku. Dramaturgia koncertu zahŕňa
mimoriadne zaujímavé diela organovej literatúry. Viaceré skladby zaznejú na
Slovensku po prvý krát (C. A. Kjui, S. M. Ljapunov, A. K. Glazunov, A.
Šaverzašvili). Vstup voľný.
 Ofera minulú nedeľu bola 259,10 €.

Zosnulí:
CZ Dúbravka: † Magdaléna Šprochová, rodená Popudníková, 80 r.
CZ Legionárska: † Alica Antonyová, 90 r.
† Jana Sekerešová, 57 r.
CZ Konventná: † Mgr. art. Andrea Šestáková, 42 r.

