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PROGRAM

Dokonalosť lásky

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. 370
Sláva, pozdrav, kolekta
Epištola – 1J 4, 16-21
Pieseň č. 229 - požehnanie detí
Evanjelium – Mt 5, 43-48, Viera všeobecná kresťanská
Pieseň č. 547
Kázeň – Lk 15, 1-7
Modlitba, oznamy
Pieseň č. 498 – 1. a 2.v.
Antifóna č. 53
Kňaz: Slovo Kristovo nech prebýva vo vás bohate.
Zbor: A pokoj Kristov nech sa rozhojňuje v našich srdciach.
Kolekta, Áronovské požehnanie
Pieseň č. 498
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T: LK 15, 1-7

1 I približovali sa k Nemu samí publikáni a hriešnici, aby Ho
počúvali. 2 Ale farizeji a zákonníci reptali a hovorili: Tento
hriešnikov prijíma a jedáva s nimi. 3 Vtedy povedal im toto
podobenstvo: 4 Keby niekto z vás mal sto oviec a stratil by
jednu z nich, či nenechá deväťdesiatdeväť na pustatine a nejde
za stratenou, kým ju nenájde? 5 A keď ju nájde, položí si ju s
radosťou na plecia; 6 potom, príduc domov, zvolá si priateľov a
susedov a povie im: Radujte sa so mnou, lebo som si našiel
stratenú ovcu. 7 Hovorím vám: taká bude radosť v nebi nad
jedným hriešnikom, ktorý činí pokánie, ako nad
deväťdesiatdeväť spravodlivými, ktorí nepotrebujú pokánie.
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* Dcéra s rodinou si s láskou spomína na svoju mamičku Evu
Nitriansku pri jej nedožitých 92 rokov. Venuje na náš CZ 50 €.
* Bohuznáma rodina pri príležitosti životného jubilea svojho
manžela a otca ďakuje Pánu Bohu za spolu prežité roky, ochranu
a požehnanie, ktoré v živote prijali a s prosbou o Božiu milosť do
ďalších rokov venujú na prestavbu kostola 50 €.
* Bohuznáma sestra spolu so svojimi najbližšími s láskou spomína na
svojho drahého syna, pri príležitosti nedožitých 70. narodenín. Prosí
o Božie potešenie a posilnenie vo svojich zdravotných ťažkostiach.
Venuje 50 €.
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 Budúca nedeľa je kajúca. Počas služieb Božích bude spoločná
Večera Pánova.


Ofera z nedele 10. 8. 2014 bola 165,93€.

