BULLETin

7.7.2019
3. nedeľa po Svätej Trojici
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Číslo účtu - IBAN SK95 1100 0000 0029 2686 8064

Oblak svedkov
·

Predspev – Najsvätejší

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Pieseň – Kyrie č. 190
Sláva, pozdrav, kolekta
Epištola – 1Pt 5, 6 - 11
Pieseň č. 281 – požehnanie detí
Evanjelium - Mt 9, 9 - 13
Viera všeobecná kresťanská
Pieseň č. 264, 1. a 3.-4.verš
Kázeň – Žd 12, 1 - 2
Oznamy, modlitba
Pieseň č. 475 – 1.verš
Antifóna č. 66

Kňaz: Spomínajte na svojich vodcov, ktorí Vám zvestovali Slovo Božie!
Zbor: A nasledujme ich vieru.
·
·

Kolekta, Áronovské požehnanie
Pieseň č. 475, od 2. verša

Slávn

Kázňový text- Židom 12, 1- 2
Preto aj my, keďže máme toľký oblak svedkov okolo seba, zložme všetko, čo nám
je na ťarchu, i hriech, ktorý nás tak ľahko opantáva, a buďme vytrvalí v zápase,
ktorý máme pred sebou. Hľaďme na Ježiša, Pôvodcu a Dokonávateľa viery, ktorý
napriek radosti, čo Ho čakala, pretrpel kríž; pohrdol potupou a posadil sa na pravici
Božieho trónu.

*
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).
Prípadne aj dočasne na zastupovanie počas letných mesiacov. Viac informácií
v kancelárii farského úradu, u s. Bednárovej na tel.č.: 0910 747 818
*

*

*
*

Ofera z nedele 30. 6. bola 117 eur.

Bohuznáma sestra s láskou spomína na svojich zosnulých rodičov a manžela
a ďakujem Pánu Bohu za jeho vedenie. Prosí o Jeho milosť a požehnanie pre
svojich synov s rodinami. Pre potreby cirkevného zboru venuje 50 eur.
Bohuznáma rodina venuje pri platení cirkevného príspevku na cirkevné ciele
400 eur.
Bohuznáma sestra venuje pri platení cirkevného príspevku na cirkevné ciele
20 eur.

