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Dôvera v Božie Slovo
·

Predspev – Najsvätejší

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Pieseň Kyrie č. 188
Sláva, pozdrav, kolekta
Epištola – 1Tim 6, 6-12
Pieseň č. 209 – požehnanie detí
Evanjelium - Mt 17, 14-21
Viera všeobecná kresťanská
Pieseň č. 229
Kázeň – 2 Kr 5, 15-19
Oznamy, modlitba
Pieseň č. 509 – 1.a 6. verš
Antifóna č. 86

Kňaz: Chváľte Hospodina všetky národa a velebte ho všetci ľudia.
Zbor: Lebo je nesmierna Jeho milosť nad nami. Haleluja.
·
·

Kolekta, Áronovské požehnanie
Pieseň - Požehnanie, lásku pokoj Vám...

Sláv

Kázňový text- 2. kniha kráľov 5, 15-19
Tak sa vrátil k Božiemu mužovi, on i celý jeho sprievod. Keď prišiel
a zastal pred ním, povedal: Ajhľa, poznal som, že nieto Boha na
celej zemi, len v Izraeli. Teraz prijmi dar od svojho služobníka. Ale
ten povedal: Akože žije Hospodin, ktorému slúžim, neprijmem. A
hoci naliehal na neho, aby prijal, odmietol. Vtedy Naamán
povedal: Keď nie, nech sa, prosím, dostane tvojmu služobníkovi
toľko zeme, čo odvezie záprah mulíc, lebo tvoj služobník už nebude
obetovať spaľované obete a zábitky iným bohom, len Hospodinovi.
Nech však Hospodin odpustí svojmu služobníkovi, že keď prichádza
môj pán do chrámu Rimmóna klaňať sa tam, opiera sa o moju ruku,
takže sa aj ja musím klaňať v chráme Rimmónovom. Keď sa teda
budem klaňať v chráme Rimmónovom, nech to Hospodin odpustí
svojmu služobníkovi. Povedal mu: Choď v pokoji!

* V našom cirkevnom zbore hľadáme ochotného človeka 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 s. Bednárovej na tel.č.: 0910 747 818
*

Ofera z nedele 28.7. bola 224,07 eur.

* Bohuznáma sestra pri príležitosti životného jubilea ďakujúc Pánu
Bohu za vedenie venuje pre potreby cirkevného zboru 50 Eur.
*

Bohuznáma rodina venuje milodar na cirkevný zbor 100 eur.

