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Silvester
„Veľký BOH“
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
11 Lebo zjavila sa milosť Božia, spásonosná
Sláva, pozdrav, kolekta
všetkým ľuďom,
vychovávajúca nás, aby
Žalm 90
sme sa odriekli bezbožnosti a svetských
Pieseň č. 233
žiadostí a mierne, spravodlivo a pobožne žili
Evanjelium Mk 13, 28-36
na tomto svete, 13 očakávajúc blahoslavenú
Viera všeobecná kresťanská
nádej a zjavenie slávy nášho veľkého Boha a
Pieseň č. 65
Spasiteľa Krista Ježiša, ktorý sa vydal za nás,
Kázeň Tit , aby nás vykúpil zo všetkej neprávosti a očistil
Modlitba, oznamy
vzácny ľud, horliaci za dobré skutky.
Pieseň č. 439 - 1. v.
Antifóna č. 22
Kňaz: Hospodine, Ty zostávaš na veky vekov. Haleluja.
Zbor: A Tvoje roky nikdy neprestanú. Haleluja.
Kuzmányho litánia, Modlitba – Starosl. Otčenáš, Áronovské požehnanie
Pieseň č. 439
Nový rok 1. 1. 2015
Slávnostné služby Božie - 10,30h
Nedeľa
4. 1. 2015
Služby Božie - 10,30h
Zjavenie 6. 1. 2015
Služby Božie - 10,30h

NOVÝ ROK 2015
„ ápas o zmenu“
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 Kázňový text: k 9, - 9
spoločne:
Keď prišli k (ostatným) učeníkom, videli okolo
Zbor: Bože milostivý, priznávam, že som sa nich veľký zástup a zákonníkov, ako sa hádajú s
previnil(a) myšlienkami, slovami a skutkami. nimi. 5A celý zástup, len čo uvidel Ježiša, predesil
potom pribehli k Nemu a pozdravili Ho. 16I
Konal(a) som, čo je zlé, a zanedbal(a), čo je sa;
spýtal sa ich: O čom sa hádate s nimi? 7Odpovedal
dobré. Úprimne to ľutujem a prosím, zmiluj sa
u jeden zo zástupu: ajstre, priviedol som k Tebe
svojho
syna, ktorý má nemého ducha, 8a kde ho
nado mnou. Daj mi silu, aby som odolával(a)
len pochytí, lomcuje ním; penia sa mu ústa, škrípe
zlu. Nech som hodnejší(ia) toho obrazu, na zubami a chradne. I povedal som Tvojim učeníkom,
ktorý si ma stvoril. Pomáhaj mi k tomu Otče aby ho vyhnali, ale nemohli. 19A On im odpovedal
takto: Neveriace pokolenie, dokiaľ budem s vami?
dobrý.
Dokiaľ vás budem trpieť? Prineste ho ku mne! 0A
Kňaz: Otec nebeský, ktorý skúma ľudské srdcia, priniesli ho k Nemu. Ako ten duch uzrel Ježiša,
počuje naše prosby a podľa svojho sľubu sa hneď lomcoval (chlapcom); tento padol na zem,
zmiluje nad tými, ktorí sa úprimne kajajú. zvíjal sa a ústa sa mu penili. Spýtal sa (Ježiš) jeho
otca: Odkedy sa mu to stáva? Odpovedal: Od
Nech sa tak stane. Amen.
detstva. A často ho hodil aj do ohňa, aj do vody,
aby ho zahubil. Ale ak môžeš, pomôž nám, zľutuj sa
Pieseň č. 74
nad nami! 3Povedal
u Ježiš: Ak môžeš?
Sláva, pozdrav, kolekta, Žalm 138
Veriacemu je všetko možné! Otec dieťaťa hneď
Pieseň č. 73
zvolal: Verím! Pomôž mojej nevere! 5Keď Ježiš
videl zbiehať sa zástup, pohrozil nečistému duchu a
Evanjelium Mk 10, 46-52
povedal mu: Nemý a hluchý duch, ja ti rozkazujem:
Viera všeobecná kresťanská
Vyjdi z neho a nikdy viac nevojdi doňho! 6Nato
Pieseň č. 69
skríkol (ten duch), veľmi ním zalomcoval a vyšiel. A
(chlapec) ostal ako mŕtvy, takže mnohí hovorili, že
Kázeň k 9, - 9, Modlitba, oznamy
umrel. 7Ale Ježiš ho chytil za ruku a zodvihol, a on
Pieseň č. 633 – 1.v.
vstal. 8Keď (Ježiš) vošiel do domu a boli sami,
spýtali sa Ho učeníci: Prečo sme ho my nemohli
Antifóna č. 24
vyhnať? 9A On im odpovedal: Tento rod
Kňaz: Obnov nás, Hospodine, Bože mocností.
(démonov) môže vyjsť len modlitbou *a pôstom+.
Zbor: Rozjasní svoju tvár, aby sme boli spasení.
Kolekta, Áronovské požehnanie
Pieseň č. 633
Štatistika
rok

2014

pokrstení
konfirmovaní
sobášení
zosnulí

20 (8 chlapcov a 10 dievčat) dospelí
18 (4 chlapci a dievčat) a 3 dospelí
5 a 1 požehnanie manželstva
16 (10 mužov a 6 žien)

