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Hodní, či nehodní ?
·

Privítanie

·

Pieseň spevokolu: Duša moja chváli Hospodina..

· Predspev:
Kňaz: Tvoj ľud pred Tebou sa schádza Bože náš,
Zbor: Tvoj ľud pred Tebou sa schádza, Bože náš.
K Tebe ideme, lebo Ty si dobrotivý, k Tebe ideme, Ty veľký Bože náš.
Kňaz: Tvoj Duch príď ku nám, Ty slávny Bože náš.
Zbor: Tvoj Duch príď ku nám, Ty slávny Bože náš.
K Tebe ideme, lebo Ty si dobrotivý, k Tebe ideme, Ty veľký Bože náš.
Kňaz: Svojou láskou spájaj tvoj ľud Bože náš.
Zbor: Svojou láskou spájaj tvoj ľud Bože náš.
K Tebe ideme, lebo Ty si dobrotivý, k Tebe ideme, Ty veľký Bože náš.
· Pieseň č. 341
· Sláva, pozdrav, kolekta, evanjelium – Mt 15, 21 - 28
·

Viera všeobecná kresťanská

·

Pieseň č. 643

·

Kázeň - L 7, 1-10

·

Modlitba, požehnanie

·

Pieseň - Otče náš

· Večera Pánova, modlitba,

· Pieseň spevokolu- Slávnosť v dome Otcovom
· Áronovské požehnanie
· Pieseň: Požehnanie, lásku...

Kázňový text: Lukáš 7, 1 - 10
1 Keď (Ježiš) skončil všetky svoje slová v prítomnosti ľudu, ktorý Ho
počúval, vošiel do Kafarnaumu. 2 A sluha jedného stotníka,
(stotníkovi) veľmi drahý, bol na smrť chorý. 3 Keď (stotník) počul o
Ježišovi, poslal k Nemu starších spomedzi Židov s prosbou, aby
prišiel a zachránil mu sluhu. 4 Oni teda prišli k Ježišovi a prosili Ho
naliehavo: Zasluhuje si, aby si mu vyhovel; 5 lebo miluje náš národ a
vystavil nám synagógu. 6 Ježiš išiel teda s nimi. A keď nebol už
ďaleko od domu, poslal stotník priateľov k Nemu s odkazom:
Neustávaj sa, Pane, lebo nie som hoden, aby si vošiel pod moju
strechu. 7 Preto ani seba som nepokladal za hodného ísť k Tebe. Ale
povedz slovo, a ozdravie môj sluha. 8 Veď aj ja som človek
podriadený vrchnosti a mám pod sebou vojakov; keď poviem
tomuto: Choď! - ide, a inému: Poď sem! - príde, a svojmu sluhovi:
Sprav toto! - urobí. 9 Keď to Ježiš počul, zadivil sa a obrátiac sa k
zástupu, ktorý Ho nasledoval, povedal: Hovorím vám: Ani v Izraeli
nenašiel som takej viery. 10 Keď sa potom poslovia vrátili domov,
našli sluhu zdravého.

Milodary:
* Bohuznáma rodina z vďačnosti voči Pánu Bohu venuje pri platení cirkevného
príspevku milodar na opravu kostola 30 €.
* Bohuznáma sestra venuje pri platení CP milodar 20 €.

Oznamy:
* V nádeji vzkriesenia sme sa v uplynulom týždni rozlúčili v nádeji
vzkriesenia so sestrou Hertou Ugorovou (74).
* V dňoch 14. – 17. 2. 2019 bude v Párnici stretnutie nezadaných nad 25 rokov
pod názvom: Kávička aj vo dvojici. Viac informácií a registrácia na
www.rodinnespolocenstvo.sk

* 2. marca o 11: 00 bude vo Zvolene inštalácia generálneho biskupa
a biskupa ZD, ako aj uvedenie generálneho dozorcu do funkcie.
V prípade záujmu objednáme autobus. Prosíme záujemcov
o spoločnú dopravu, aby sa nahlásili na farskom úrade u s.
Bednárovej, prípadne telefonicky na tel. č. 0910 747 818 do
20.2.2019.
* Ofera z minulej nedele 20. 1. bola 307,43 €.

Pravidelné aktivity v našom cirkevnom zbore:
Utorok

10,30h
15,00h
17,00h
18,00h
19,00h

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

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

Dorast

15,15h

Nedeľa 10,30h
10,30h

Služby Božie
Besiedka

