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Vzťahy! Vzťahy? Vzťahy ....


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. 373
Sláva, pozdrav, kolekta, Epištola – Rímskym 12, 9- 21
Pieseň č. 307 - požehnanie detí
Evanjelium – Lukáš 10, 25-28
Viera všeobecná kresťanská
Pieseň č. 260
Kázeň - Lukáš 10, 27-28
Modlitba, oznamy
Pieseň č. 484 – 1.v.
Antifóna č. 63
Kňaz: Posväť nás, Pane, aby sme všetci jedno boli.
Zbor: Aby svet uveril, že Ťa Otec poslal.
 Kolekta, Áronovské požehnanie
 Pieseň č. 484

Kázňový text: Lukáš 10, 27-28
27 On odpovedal: Milovať budeš Pána, svojho Boha,
z celého svojho srdca, celej svojej duše, celej svojej
sily a z celej svojej mysle, a svojho blížneho ako
seba samého! 28 Správne si odpovedal, povedal mu
Ježiš. Toto rob a budeš žiť!

Milodary
* Bohu známy brat s vďakou za Božiu pomoc a ochranu, s prosbou o Jeho
ďalšie vedenie venuje na cirkevný zbor 50 €.
* Bohu známy brat pri platení CP z vďačnosti venuje na opravu nášho
kostola 1000 €.

Oznamy:
 Nácvik spevokolu bude v utorok 28.8.2018 o 18,00h.
 Spoločnú Večeru Pánovu budeme mať budúcu nedeľu 2.9.2018 počas
služieb Božích.
 Pozývame nových konfirmandov na konfirmačnú prípravu. Do prvého
ročníka môžete prihlásiť deti narodené v roku 2006 a staršie.
 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.

Druhé kolo volieb generálneho biskupa, do ktorého postúpili br. Ivan Eľko
a br. Marián Kaňuch, bude v našom cirkevnom zbore 23. 9. 2018.
 Ofera minulú nedeľu bola 287,82 €.

Zosnulá:
CZ Konventná: † Margita Ambrusová, 86 r.

