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Byť v Božej blízkosti znamená byť pod Jeho ochranou
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. 385
Sláva, pozdrav, kolekta
Epištola - 2Tim 1, 6-12
Pieseň č. 363 (požehnanie detí)
Evanjelium - Lk 19, 1-10
Viera všeobecná kresťanská
Pieseň č. 230
Kázeň - Žalm 121
Modlitba, oznamy
Pieseň č. 229, 1. a 2.v.
Antifóna č. 58
Kňaz: Každý jazyk nech vyzná, že Ježiš Kristus je Pánom.
Zbor: On je Pánom na slávu Boha Otca. Haleluja.
Kolekta, Áronovské požehnanie
Pieseň č. 229

KKáázzňňoovvýý tteexxtt:: Žalm 121
1 Pútnická pieseň. Pozdvihujem si oči k vrchom: Odkiaľ mi príde pomoc?
2 Od Hospodina moja pomoc, ktorý učinil nebo i zem. 3 Nedá sa klátiť tvojej nohe;
tvoj ochranca nedrieme. 4 Nie, nedrieme a nespí ochranca Izraela. 5 Hospodin je
tvojím ochrancom, Hospodin ti je clonou po pravici; 6 slnko ťa vo dne neraní
úpalom ani mesiac v noci. 7 Chrániť ťa bude Hospodin pred každým zlom, On bude
chrániť tvoju dušu. 8 Hospodin bude chrániť tvoje vychádzanie i tvoje vchádzanie
odteraz až naveky.

M
Miillooddaarryy
* Bohuznámy brat pri príležitosti dožitia okrúhlych narodenín ďakuje Pánu Bohu za
doterajšie požehnanie, pomoc a ochranu. Prosí o ďalšie vedenie a požehnanie celej
rodiny. Venuje nášmu CZ šesť prenosných vešiakov na kabáty.
* Bohuznámy brat z vďaky za Božiu pomoc a s prosbou o Božie vedenie a ochranu
venuje na náš CZ 50 €.
* Bohuznáma sestra s láskou spomína na svojho manžela pri jeho nedožitých 85.
narodeninách. Prosí o Božie potešenie a ďakuje Pánu Bohu za silu zvládať aj osamelosť
a ťažkosti života. Venuje 30 €.

O
Ozznnaam
myy
*
Každú nedeľu pred službami Božími alebo v týždni počas úradných hodín je
možnosť zaplatiť si cirkevný príspevok za rok 2013.
*
Prosíme rodičov a starých rodičov, aby prihlásili svoje deti, narodené v roku
2001 a staršie na vyučovanie konfirmácie do prvého ročníka.
*
Milí bratia a sestry, už dlhú dobu sa modlíme a prosíme o vedenie Duchom
Svätým a veríme, že od Neho sme dostali novú víziu, o ktorej Vám chceme povedať. Na
každom z našich štvrtkových stretnutí, zažívame vždy vzácnu Božiu prítomnosť a prežívame
krásne spoločenstvo. Keďže počet mladých ľudí, ktorí na tieto stretnutia chodia viac-menej
pravidelne, je veľmi malý, rozhodli sme sa rozšíriť vekovú hranicu tých, ktorých chceme
pozývať. Zo stretnutí, nazvaných „Mládež“, chceme urobiť stretnutia ľudí, ktorí možno
skutočným vekom už nepatria celkom k najmladšej generácii, ktorej hovoríme mládež, ale sú
mladí duchom a hlavne hladní po Pánovi Ježišovi a majú túžbu po spoločenstve modlitieb a
chvál s ostanými súrodencami vo viere a rozhodli sa, že sa chcú zdieľať, žehnať si navzájom a
zamýšľať sa nad Božím Slovom, lebo Slovo Božie je živé a mocné a je ostrejšie než ktorýkoľvek
dvojsečný meč a preniká až do rozdelenia duše a ducha, kĺbov a špikov a je schopné
posudzovať hnutie a zmýšľanie srdca. Chceme, ba čo viac, veľmi potrebujeme, aby Slovo Božie,
ktoré má moc spasiť naše duše, rástlo a rozmáhalo sa. Pozývame Vás teda na stretnutie
nového, veríme, že širšieho, spoločenstva „Od-mlad“. Prvé stretnutie plánujeme 26.9.2013 o
18,30h. (Helka a Aďka)

