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Smäd duše
Introit – Všade tam kde sú ....(kapela)
· Privítanie
· Predspev - č. 605, 1. a 2. verš
· Konfiteor
· Pieseň č. 211
· Sláva, pozdrav, kolekta, epištola - 1J 3, 13-18
· Pieseň č. 345
· Evanjelium - L 14, 15-24
· Viera všeobecná kresťanská
· Pieseň – Tvoja láska (kapela)
· Kázeň, modlitba - Iz 55, 1-2
· Inštrumentálny vstup – Tadeáš a Ewald Danelovci
· Oznamy, požehnanie
· Pieseň – Hevenu shalom (kapela)
· Antifóna č. 61
Kňaz: Ďakujte Hospodinovi, lebo je dobrý. Sláva Bohu.
Zbor: Veď Jeho milosť trvá na veky. Sláva Bohu.
·

Kolekta, Áronovské požehnanie
· Pieseň – Milosť Kristova
· Inštrumentálna skladba - Tadeáš a Ewald Danelovci
·

Kázňový text: Izaiáš 55, 1-2; Zj 22,17b
Ó všetci smädní, poďte k vode! Poďte i vy, ktorí nemáte peniaze! Kupujte obilie,
jedzte; poďte, kupujte bez peňazí, bez platenia víno a mlieko! Prečo dávate peniaz
za to, čo nie je chlebom, a svoj zárobok za to, čo nesýti? Čujte ma pozorne a jedzte
dobré a v hojnosti sa bude kochať vaša duša!
Kto žízni, nech príde! Kto chce, nech si naberie zadarmo vodu života!

Milodary:
* Bohuznámi manželia z vďaky za Božiu lásku a požehnanie venujú
milodar na prácu s mládežou 100 €.
*

Bohuznáma sestra Elenka venuje na potreby CZ 40 €.

* Bohuznáma rodina pri 4. výročí úmrtia syna a brata Branislava
a pri spomienke na neho prosí o Božie požehnanie a zdravie pre celú
rodinu. Na cirkevný zbor venuje 100 €.
* Sestra Vierka pri 50. výročí úmrtia starého otca, rodáka z Tisovca
a pri 10. výročí úmrtia drahého manžela venuje na cirkevný zbor 50 €.

Oznamy:
* Budúcu nedeľu 28. júna si pripomenieme ukončenie školského
roka, deťom sa prihovorí brat Michal Fraňo a v rámci služieb Božích
bude prislúžená sviatosť Večere Pánovej.
* Prihlášky na detské tábory nájdete vo vestibule, alebo na stránke
www.detskamisia.sk.
* Ofera z nedele 14. 6. bola 172,47 eur.

