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Obnovenie vzťahov cez pokánie
≽ Úvodné oslovenie
≽ 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. 219
≽ Sláva, pozdrav, kolekta
≽ Evanjelium – Lk 17, 1-4
≽ Viera všeobecná kresťanská
≽ Pieseň č. 281 (požehnanie detí)
≽ Kázeň - 1M 44, 33-34
≽ Modlitba, oznamy
≽ Pieseň č. 496
≽ Večera Pánova
≽ Áronovské požehnanie
≽ Milosť Kristova

KÁZŇOVÝ TEXT: 1M 44, 33-34
Teraz však nech smie tvoj služobník ostať miesto chlapca za otroka môjmu pánovi, a
chlapec nech odíde so svojimi bratmi. Veď ako by som mohol odísť k svojmu otcovi, keby
chlapec nebol so mnou? Nemohol by som sa dívať na trápenie, ktoré by postihlo môjho
otca.

Ofera: Minulú nedeľu bola ofera – 351,12€.

MILODARY:
≽ Bohuznámy brat z vďačnosti za 80 rokov svojho života ďakuje Pánu Bohu za
ochranu a milostivé vedenie. Kladie sa do Božích rúk s prosbou o zdravie
a požehnanie pre seba aj celú rodinu. Venuje na CZ 80 €.
≽ Bohuznáma rodina pri platení cirkevného príspevku venuje milodar 100 € na
náš cirkevný zbor s prosbou o Božie požehnanie pre celú rodinu.
≽ Bohuznáma sestra sa kladie do Božích rúk pri operácii, ktorá ju čaká. Prosí za
jej zdarný priebeh, o Božie lekárstvo a silu všetko zvládnuť v pokoji.
≽ Bohuznáma rodina pri platení CP venuje milodar 80 € na podporu práce
s deťmi v našom cirkevnom zbore.
≽ Bohuznáma sestra pri platení CP venuje milodar 10 €.

ZOSNULÍ :
CZ Konventná: † Pavel Gallo, 92 r.

† RNDr. Ján Miškovic, CSc., 68 r.

OZNAMY::
≽ V utorok o 18,00h bude Biblická hodina. Začali sme preberať príbehy
I. knihy Mojžišovej.
≽ O 19,00h nacvičuje náš spevokol. Srdečne pozývame aj nových členov, ktorí
sa chcú pridať. Potrebujeme posilniť všetky naše hlasy v spevokole.
≽ V stredu o 16,00h budú služby Božie v DD Pri kríži.
≽ V piatok o 15,15h sa pravidelne stretáva náš dorast. Srdečne mladých
pozývame na tieto stretnutia.
≽ Ďakujeme všetkým, ktorí si v roku 2017 zaplatili cirkevný príspevok, podľa
toho zisťujeme počet aktívnych členov. Každý kto sa zaeviduje do cirkevného
zboru zaväzuje sa k ročnému príspevku. Konventom je táto suma odporúčaná
10 € na člena CZ. Prosíme, aby ste pripomenuli tento záväzok aj svojim blízkym.
Zaplatiť ho môžete v kancelárii farského úradu, v nedeľu u sestry pokladníčky D.
Verčimákovej, alebo prevodom na náš bankový účet, ktorý je uvedený v hlavičke
každého Bulletinu. (Do účelu uveďte svoje meno, CP a rok za ktorý uhrádzate
cirkevný príspevok).
≽ Kto chce prispieť do zbierky pre núdznych - v tomto období sú potrebné
tieto veci: zimné pánske bundy, prikrývky, deky, tuhé mydlá, trvanlivé potraviny
(napr. konzervy, cestoviny, mlieko, cukor). Oblečenia majú nadbytok.
Vyzbierané veci budú odovzdané do skladu na Ambroseho ul. (Kresťania v
meste).

