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Autorita
➢

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.
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Pieseň č. 387
Sláva, pozdrav, kolekta, Epištola – 1Kor 14, 6-12
Pieseň č. 562 - požehnanie detí
Evanjelium – J 8, 31-36
Viera všeobecná kresťanská
Pieseň č. 494
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Kázeň - J 1, 1-14
Modlitba, oznamy
Pieseň č. 576 – 1.v.
Antifóna č. 66
Kňaz: Spomínajte na svojich vodcov, ktorí vám zvestovali slovo Božie!
Zbor: A nasledujme ich vieru.

➢ Kolekta, Áronovské požehnanie
➢ Milosť Kristova

Kázňový text: J 1, 1-14
1 Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a Boh bol to Slovo. 2Toto
(Slovo) bolo na počiatku u Boha. 3Ním povstalo všetko a bez Neho
nepovstalo nič, čo povstalo. 4V Ňom bol život a život bol svetlom ľudí.
5 To svetlo svieti v tme, ale tma Ho nepohltila.
6 Bol človek, ktorého poslal Boh; menoval sa Ján. 7 Tento prišiel na
svedectvo: svedčiť o svetle, aby všetci uverili skrze neho. 8 On sám
nebol to svetlo, len svedčiť mal o svetle. 9 Bolo však pravé svetlo, ktoré
osvecuje každého človeka prichádzajúceho na svet. 10 Bolo vo svete a
svet Ním povstal, ale svet Ho nepoznal. 11 Do svojho vlastného prišiel, a
Jeho vlastní Ho neprijali. 12 Ale tým, čo Ho prijali, dal moc stať sa deťmi
Božími, tým, čo veria v Jeho meno, 13 ktorí boli splodení nie z krvi, ani z
telesnej žiadosti, ani z vôle muža, ale z Boha. 14 A to Slovo stalo sa
telom, prebývalo medzi nami, a my sme hľadeli na Jeho slávu ako na
slávu jednorodeného od Otca, (bolo) plné milosti a pravdy.

Milodary
* Ďakujeme Bohu známemu bratovi za zakúpenie novej trampolíny pre naše deti.

Oznamy
➢ Od pondelka začína v našom cirkevnom zbore denný detský tábor.

➢ V utorok o 18,00h a o 19,00h bude nácvik spevokolu.
➢ Ofera minulú nedeľu bola 376,20 €.

