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Silvester
Keď sa zastaví čas
PROGRAM
Predspev:
Liturg: Pomoc naša, buď v mene Hospodinovom!
Zbor: Ktorý učinil nebesá i zem.
Liturg: Pane náš, Ty nám otvor pery!
Zbor: Nech naše ústa Tvoju chválu zvestujú!
Liturg: Pane Bože, príď k nám so svojou pomocou!
Zbor: Ó Pane, túto pomoc neodkladaj!
Liturg: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému!
Zbor: Ako bola na počiatku i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
Pieseň č. 64
12 Vtedy, v ten deň, keď Hospodin vydal Amorejcov
Sláva, pozdrav, kolekta
Izraelcom napospas, hovoril Józua s Hospodinom a
Žalm 90
zvolal v prítomnosti Izraela: Slnko, zastav sa v
Pieseň č. 63
Gibeóne a mesiac v údolí Ajalón! 13 Slnko sa zastavilo
Evanjelium Mk 13, 28-36
i mesiac ostal stáť, kým sa národ nepomstil na svojich
Viera všeobecná kresťanská
nepriateľoch. Či to nie je napísané v Knihe
úprimného? Slnko sa zastavilo uprostred neba a
Pieseň č. 65
neponáhľalo sa zapadnúť skoro celý deň. 14 Nebol
Kázeň Joz 10, 12-14
viac taký deň ani predtým ani potom, keď Hospodin
Modlitba, oznamy
vypočul hlas človeka; lebo Hospodin bojoval za Izrael.
Pieseň č. 439 - 1. v.
Joz 10, 12-14
Antifóna č. 22
Kňaz: Hospodine, Ty zostávaš na veky vekov. Haleluja.
Zbor: A Tvoje roky nikdy neprestanú. Haleluja.
Modlitba – Starosl. Otčenáš, Áronovské požehnanie
Pieseň č. 439
Nový rok 1. 1. 2014
Slávnostné služby Božie - 10,30h po nich Večera Pánova
Nedeľa
5.1.2014
Služby Božie - 10,30h
Zjavenie 6. 1. 2014
Služby Božie - 10,30h

NOVÝ ROK 2014
Spoločenstvo, služba, solidárnosť
PROGRAM
Úvodné oslovenie
Predspev: Ó Ježiši, Tvoje narodenie daj, nech nám hriešnym slúži na spasenie.
Prihovor sa k Otcu za nás, Ducha pravdy zošli na nás, aby sme aj v tejto chvíli verne
Teba ctili, tak žili z Tvojej milosti, napokon prišli pred tvár Tvojej velebnosti.
Haleluja, sláva Bohu!
Konfiteor:
Kňaz: Skloňme sa pred Hospodinom a vyznajme spoločne:
Zbor: Bože milostivý, priznávam, že som sa previnil(a) myšlienkami, slovami a skutkami.
Konal(a) som, čo je zlé, a zanedbal(a), čo je dobré. Úprimne to ľutujem a prosím, zmiluj
sa nado mnou. Daj mi silu, aby som odolával(a) zlu. Nech som hodnejší(ia) toho obrazu,
na ktorý si ma stvoril. Pomáhaj mi k tomu Otče dobrý.
Kňaz: Otec nebeský, ktorý skúma ľudské srdcia, počuje naše prosby a podľa svojho sľubu sa
zmiluje nad tými, ktorí sa úprimne kajajú. Nech sa tak stane. Amen.

Pieseň č. 74
Sláva, pozdrav, kolekta, Žalm 138
Pieseň č. 73
Evanjelium J 15, 12-17
Viera všeobecná kresťanská
Pieseň č. 69
Kázeň
Modlitba, oznamy
Pieseň č. 633 – 1.v.
Antifóna č. 24
Kňaz: Obnov nás, Hospodine, Bože mocností.
Zbor: Rozjasní svoju tvár, aby sme boli spasení.
Kolekta, Áronovské požehnanie
Pieseň č. 633

Kázňový text: Sk 4, 32-37
32 A to množstvo veriacich bolo jedno
srdce a jedna duša: a nikto z toho, čo mal,
nič nepokladal za svoje, ale všetko im bolo
spoločné. 33 Apoštolovia však veľmi
mocne vydávali svedectvo o vzkriesení
Pána Ježiša a veľká milosť spočinula na
nich na všetkých; 34 medzi nimi totiž nikto
nebol núdzny, lebo všetci, ktorí mali polia
alebo domy, predávali ich, a čo utŕžili,
prinášali, 35 skladali apoštolom k nohám a
každému nadelili, koľko potreboval.
36 Tak Jozef, ktorému apoštolovia dali
prímenie Barnabáš - v preklade znamená:
Syn potešenia - levíta, rodom z Cypru,
37 ktorý mal pole, predal ho a peniaze
priniesol a položil apoštolom k nohám.

Štatistika
rok

2013

pokrstení
konfirmovaní
sobášení
zosnulí

18 (8 chlapcov a 10 dievčat)
10 (6 muži a 4 ženy) z toho 1 dospelá
0 a 2 požehnanie manželstva
34 (13 mužov a 21 žien)

