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Nasledovanie Krista
Pieseň detí - Mária Podhradská a deti z Lamača
· Predspev:
Kňaz: Slovo stalo sa telom, haleluja,
Zbor: a prebývalo medzi nami, haleluja.
Kňaz: Spievajte Hospodinu novú pieseň, lebo vykonal divné veci.
Zbor: Slovo stalo sa telom, haleluja, a prebývalo medzi nami, haleluja.
·

·

Konfiteor:
Kňaz: 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.
Kňaz: 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
večný život mal každý, kto verí v Neho. Amen.
·

Pieseň č. 42 - 1.verš

·

Sláva, pozdrav, kolekta, evanjelium - Mt 23,34-39

·

Viera všeobecná kresťanská

·

1. blok piesní - Mária Podhradská a deti z Lamača

·

Kázeň - Mt 16,24

·

Modlitba, oznamy, požehnanie

·

2. blok piesní - Mária Podhradská a deti z Lamača

·

Antifóna č. 16

Kňaz: Svetlo prišlo na svet. Chváľte Pána.
Zbor: Nemilujme tmu, ale svetlo. Chváľme Pána.
·

Kolekta

·

Áronovské požehnanie

·

Pieseň - Mária Podhradská a deti z Lamača

Kázňový text: Matúš 16,24
24 Vtedy povedal Ježiš svojim učeníkom: Ak niekto chce ísť za
mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma.

Služby Božie po Vianociach:
Nedeľa po Vianociach
Silvester
Nový rok
Zjavenie

30.12.
31.12.
1.1.
6.1.

10,30 hod.
17,00 hod.
10,30 hod.
10,30 hod.

Pravidelné stretnutia v našom cirkevnom zbore:
Utorok

10,30h
15,00h
18,00h
19,00h

Služby Božie v Domove dôchodcov v Stupave
Vyučovanie konfirmandov – 2. ročník
Biblická hodina – zborová sieň
Nácvik spevokolu – zborová sieň

Streda

15,00h
16,00h

Vyučovanie konfirmandov – 1. ročník
Služby Božie v Domove dôchodcov Pri kríži

Štvrtok

10,00h

Služby Božie DD - EDS Partizánska

Piatok

15,15h

Dorast – zborová sieň

Nedeľa

10,30h
10,30h

Služby Božie – kostol
Besiedka – detská miestnosť

