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Abrahám – otec veriacich  
 

·  Introit, privítanie 

· Predspev - Najsvätejší... - odriekaný 

·  Pieseň - Kyrie  

Z hlbín Ťa volám, Bože môj, zľutuj sa, prosím, nado mnou! 

Ja Tvoju pomoc hľadám, o Tvoju milosť žiadam. 

Ty si svetlo mojich dní, si sviecou mojich nocí, 

Tvoja láska je život môj, svoj pokoj v Tebe mám. 

·  Sláva, pozdrav, kolekta   

·  Evanjelium - Mt 22, 34-40  

·  Viera všeobecná kresťanská 

·    Klavírna skladba - Alex Pomšár (10:30) 

·  Príhovor pre deti - I. Lukáč  (10:30) 

·  Pieseň č. 235 - požehnanie detí  

·    Kázeň, modlitba, požehnanie - 1M 11, 31 - 12, 9 

·    Pieseň - sólo - Keď budem musieť z domu vyjsť...  

  ·    Oznamy, požehnanie 

·    Antifóna č. 54 - odriekaná 

Kňaz: Hospodine, daj mi poznať svoje cesty. 

Zbor: Vyučuj nás, aby sme chodili v Tvojej pravde.   
 

·  Kolekta, Áronovské požehnanie  

·  Záverečná pieseň č. 259, 1. - 4. verš 

 

11. 10. 2020 
18. nedeľa po Svätej Trojici 

 



 

 

Milodary: 
 

*   Bohuznámy brat Martin venuje milodar 40 € na rekonštrukciu kostola. 
Prosím Pána Boha o milosť a ochranu pri výchove troch detí z detského 
domova, aby z nich vyrástli čestní ľudia.  

*   Bohuznámy brat Pavel venuje cirkevnému zboru milodar 100 €.  

*   Ofera z nedele 4.10. bola  125,47 €. 

 

Oznamy: 

*    Každú nedeľu až do odvolania sa konajú aj Služby Božie prednostne pre 
seniorov o 9:30. Prosíme všetkých účastníkov SB o dodržiavanie opatrení: 
dôsledné nosenie rúšok cez nos aj ústa, dezinfekcia pri vchode, šachovnicové 
sedenie.  

Pozývame Vás na stretnutia a Služby Božie v 41.týždni:  
 

Utorok 
13.10. 

18:00    Biblická hodina - v kostole - preberáme  Vyznanie 
viery 

Streda 
14.10. 

15:00   Konfirmačná príprava - 1. ročník 
 

Štvrtok 
15.10. 

18:30  Od-mlad - stretnutie modlitieb a chvál bez rozdielu 
veku 

Piatok 
16.10. 

14:30   Konfirmačná príprava - 2. ročník  
15:30   Stretnutie Dorast 

Nedeľa 
18.10. 

 9:30    Služby Božie - prednostne pre seniorov 
10:30   Služby Božie   
10:30   Detská besiedka 

 

Kázňový text: 1M 11, 31 - 12, 9 
 

... Hospodin riekol Abrámovi: Vyjdi zo svojej krajiny, zo svojho 

príbuzenstva i z domu svojho otca do krajiny, ktorú ti ukážem. Urobím ťa 

veľkým národom, požehnám ťa a tvoje meno zvelebím, tak sa staneš 

požehnaním. Žehnať budem tých, čo teba žehnajú, prekľajem toho, čo 

tebe zlorečí, a v tebe budú požehnané všetky čeľade zeme... 


