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Číslo účtu - IBAN SK95 1100 0000 0029 2686 8064

O čom je naša viera
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:
Kňaz: Skloňme sa pred Hospodinom a vyznajme spoločne:
Zbor: Bože milostivý, priznávam, že som sa previnil(a) myšlienkami, slovami a
skutkami. Konal(a) som, čo je zlé, a zanedbal(a), čo je dobré. Úprimne to ľutujem
a prosím, zmiluj sa nado mnou. Daj mi silu, aby som odolával(a) zlu. Nech som
hodnejší(ia) toho obrazu, na ktorý si ma stvoril. Pomáhaj mi k tomu Otče dobrý.
Kňaz: Otec nebeský, ktorý skúma ľudské srdcia, počuje naše prosby a podľa svojho
sľubu sa zmiluje nad tými, ktorí sa úprimne kajajú. Nech sa tak stane. Amen.

Pieseň č. 211
Sláva, pozdrav, kolekta
Epištola – Sk 9, 19b - 30
Pieseň č. 352 - požehnanie detí
Evanjelium – Mk 2, 1 – 12
Viera všeobecná kresťanská
Pieseň č. 634
Kázeň – J 11, 21-27
Modlitba, oznamy
Pieseň č. 245 – 1.v.
Antifóna č. 50
Kňaz: Zvelebujte so mnou Hospodina. Haleluja.
Zbor: A spoločne vyvyšujme Jeho meno. Haleluja.
Kolekta, Áronovské požehnanie
Pieseň: Milosť Kristova

Slávn

Kázňový text: J 11, 21-27
21 I povedala Marta Ježišovi: Pane, keby si bol býval tu, nebol by mi
brat umrel. 22 Ale aj teraz viem, že čokoľvek by si prosil od Boha, dá
Ti Boh. 23 Povedal jej Ježiš: Tvoj brat vstane z mŕtvych. 24 Marta mu
odpovedala: Viem, že vstane pri vzkriesení v posledný deň. 25 Riekol
jej Ježiš: Ja som vzkriesenie a život - kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď
umrie, 26 a nik neumrie naveky, kto žije a verí vo mňa. Či veríš tomu?
27 Povedala Mu: Áno, Pane, ja som uverila, že Ty si Kristus, Syn Boží,
ktorý mal prísť na svet.

* Bohu známy brat prosí o zdravie a požehnanie pre svoju rodinu. S vďakou

voči Pánu Bohu venuje na cirkevné ciele 100 €.
* Bohu známa sestra pri konfirmácii svojho vnuka Bruna venuje na cirkevné
ciele 200 €. Zároveň si s láskou a vďakou spomína na svojho manžela pri
treťom výročí jeho odchodu do večnosti.

* Na budúcu nedeľu bude v rámci služieb Božích spoločná Večera Pánova.
* V našom cirkevnom zbore hľadáme ochotného člověka na upratovanie
kostola. Práca na dohodu, vhodná aj pre študentov, alebo dôchodcov (raz
týždenne cca 4-5 hodín). Viac informácií v kancelárii farského úradu, u sestry
M. Bednárovej na tel. č.: 0910 747 818
* Ofera z nedele 14. 7. 2019 bola 195,85 €.

