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Povolanie do služby
·

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, ...
Kňaz: Svojou láskou spájaj tvoj ľud Bože náš.
Zbor: Svojou láskou spájaj tvoj ľud Bože náš. K Tebe ideme...
· Konfiteor
· Pieseň č. 345
· Sláva, pozdrav, kolekta
· Epištola – 1K 9,19-23
· Pieseň č. 236 – požehnanie detí
· Evanjelium - Mt 9,35-38
· Pieseň č. 197
· Kázeň – Lukáš 5, 1-11
· Pieseň – S Petrom a Ondrejom
· Príhovor br. Jožka Kováča
· Pieseň č. 284- 1.verš
· Antifóna č. 54

Sláv

Kňaz: Hospodine, daj mi poznať svoje cesty.
Zbor: Vyučuj nás, aby sme chodili v Tvojej pravde.
·
·

Kolekta, Áronovské požehnanie
Pieseň - Milosť Kristova

Kázňový text- Ev. podľa Lukáša 5, 1-11
Raz, keď sa zástup valil na Neho, aby počúval slovo Božie, stál vedľa
Genezaretského jazera. A uzrel dve lode pri jazere; rybári už vystúpili z
nich a prali siete. Vstúpil teda na jednu z lodí, ktorá patrila Šimonovi, a
prosil ho, aby máličko odrazil od brehu. I posadil sa a z lode učil zástupy.
Keď prestal hovoriť, povedal Šimonovi: Odraz na hlbinu, spusťte siete a
lovte! Odpovedajúc Mu, Šimon povedal: Majstre, celú noc sme sa
namáhali, a nič sme nechytili; ale na Tvoje slovo spustím siete. Len čo to
urobili, zahrnuli veľké množstvo rýb, takže sa im siete trhali. I dali
znamenie pomocníkom na druhej lodi, aby prišli a pomohli im. A oni prišli
a naplnili obe lode, takže sa ponárali. Keď to videl Šimon Peter, padol
Ježišovi k nohám a povedal: Odíď odo mňa, Pane, lebo som hriešny
človek. Hrôza sa ho totiž zmocnila, i všetkých, ktorí boli s ním, nad lovom
rýb, ktoré ulovili; podobne aj Jakuba a Jána, synov Zebedeových,
spoločníkov Šimonových. I povedal Ježiš Šimonovi: Neboj sa, odteraz ľudí
budeš loviť. Potom priraziac ku brehu, všetko zanechali a nasledovali Ho.

* Budúcu nedeľu 25.8. bude Nedeľa pokánia. Služby Božie budú aj
s prislúžením sviatosti Večere Pánovej.
*

Ofera z nedele 11.8. bola 136,54.

* Bohuznámy brat ďakujúc Pánu Bohu za doterajšiu pomoc,
požehnanie a ochranu pri príležitosti svojich 66. narodenín venuje 50
EUR na rekonštrukciu kostola.

