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Premieňajúca Božia prítomnosť
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. 265
Sláva, pozdrav, kolekta
Epištola - Zj 1, 9-19
Pieseň č. 233
Evanjelium - Mt 17, 1-8
Pieseň č. 203
Kázeň - 2M 34, 27-35
Modlitba, oznamy
Pieseň č. 484
Antifóna č. 89
Kňaz: Ó Hospodine, po nebesia siaha Tvoja milosť.
Zbor: Až po oblaky Tvoja vernosť.
Kolekta
Áronovské požehnanie
Pieseň č. 484

KKáázzňňoovvýý tteexxtt:: 2 M 34, 27-35
27 Hospodin riekol Mojžišovi: Napíš si tieto slová, lebo na základe týchto slov
uzavrel som zmluvu s tebou a Izraelom. 28 A bol tam s Hospodinom štyridsať
dní a štyridsať nocí; chlieb nejedol ani vodu nepil; vtedy napísal na dosky slová
zmluvy, desať prikázaní. 29 Keď Mojžiš zostupoval z hory Sinaj, dve dosky
svedectva boli v jeho rukách, ale Mojžiš nevedel, že pokožka jeho tváre žiari,
keďže hovoril s Hospodinom. 30 Áron a všetci Izraelci videli Mojžiša, a hľa,
pokožka jeho tváre žiarila, i báli sa priblížiť k nemu. 31 Mojžiš však zavolal na
nich i vrátil sa k nemu Áron i všetky kniežatá zo zhromaždenia a Mojžiš sa s nimi
rozprával. 32 Potom sa priblížili k nemu všetci Izraelci a v prikázaniach im podal
všetko, o čom Hospodin hovoril s ním na vrchu Sinaj. 33 Keď Mojžiš dohovoril s
nimi, dal si závoj na tvár. 34 Keď však Mojžiš vchádzal pred Hospodina rozprávať
sa s Ním, snímal si závoj, kým nevyšiel; keď vyšiel a hovoril Izraelcom, čo mu
bolo prikázané, 35 Izraelci videli tvár Mojžišovu, že pokožka Mojžišovej tváre
žiarila; Mojžiš si zase kládol závoj na tvár, keď šiel hovoriť s Ním.

M
Miillooddaarryy
* Pri príležitosti krstu Peťky venujú rodičia, starí a krstní rodičia 70 € na náš
CZ. Prosia o Božie vedenie v jej živote.
* Sestra Andrea ďakuje za Božiu pomoc pri operácii. Venuje 10 € na detský
tábor.
* V pondelok, 8.7. sme sa rozlúčili s našou vernou spolusestrou Annou
Koščovou. Zomrela vo veku 83 rokov. Pri pohrebnej rozlúčke s mamou, babinou
a prababičkou s vďakou za jej život a s prosbou o potešenie venuje pozostalá
rodina 150,- € na opravu Nového kostola na Legionárskej a 150,- € pre CZ
Dúbravka. Zároveň rodina ďakuje cirkevnému zboru a spevokolu za ústretovosť
a dôstojnú rozlúčku.
* Bohuznáma sestra venuje svoju mzdu 272,16 € za vyučovanie náboženstva
na náš CZ.
* Rodina Brezinová pri platení CP venuje na náš CZ 20 €.

ZZoossnnuullíí
† Anna Koščová, 83 r.

O
Ozznnaam
myy
 Ďakujeme všetkým, ktorí prišli na brigádu do nášho kostola.
 Od pondelka 15.7.2013 začne u nás detský tábor.

