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Neprehliadnime výstražné značky

PROGRAM

Predspev:
Najsvätejší,
Bože všemohúci, pre Syna svojho jednorodeného, Jezu Krista láskavého, zošli
nám Ducha Svätého, ktorý by aj naše srdcia sám ohňom zapálil a pri rozličnosti
jazykov všetky národy v jednotu viery zhromaždil. 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. 384
Sláva, pozdrav, kolekta
Epištola – R 8, 12-17
Pieseň č. 233 - požehnanie detí
Evanjelium – Mt 7, 15-23
Pieseň č. 203
Kázeň – 1K 10, 1-10
Modlitba, oznamy
Pieseň č. 644 – 1. a 2.v.
Antifóna č. 89
Kňaz: Ó Hospodine, po nebesia siaha Tvoja milosť.
Zbor: Až po oblaky Tvoja vernosť.
Kolekta, Áronovské požehnanie
Pieseň č. 644
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T: 1K 10, 1-10

1 Nechcem však, bratia, aby ste nevedeli, že naši otcovia všetci boli
pod oblakom, všetci prešli morom, 2 všetci boli pokrstení v Mojžiša
v oblaku a mori, 3 všetci jedli ten istý duchovný pokrm 4 a všetci
pili ten istý duchovný nápoj, pili totiž z duchovnej skaly, ktorá šla za
nimi, a tou skalou bol Kristus: 5 ale vo väčšine z nich nemal Boh
zaľúbenia, lebo zahynuli na púšti. 6 A toto stalo sa (výstražným)
príkladom pre nás, aby sme neboli žiadostiví zlého, ako aj oni boli;
7 ani nebuďte modloslužobníkmi, ako niektorí z nich, ako je
napísané: Posadil sa ľud, aby jedol a pil, a vstali, aby sa zabávali; 8
ani nesmilnime, ako niektorí z nich smilnili, a padlo ich za deň
dvadsaťtritisíc; 9 ani nepokúšajme Pána, ako (Ho) niektorí z nich
pokúšali, a zahynuli od hadov; 10 Ani nereptajte, ako niektorí z
nich reptali, a zahynuli od zhubcu.
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* Pri nedožitých 90-tich narodeninách drahej mamičky Alojzie
Ragalovej s láskou spomína dcéra Vierka s manželom Dominikom.
* Bohuznáma sestra ďakuje Pánu Bohu za vedenie a ochranu, venuje
pre potreby CZ Dúbravka 30 €.
* Sestra Bagiová s rodinou venuje 20 € na náš CZ.
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Ofera z nedele 3.8.2014 bola 172,74€.

