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Precitnutie z duchovnej slepoty
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. 379
Sláva, pozdrav, kolekta
Epištola R 13, 11-14
Pieseň č. 494 (požehnanie detí)
Evanjelium J 9, 1-7
Viera všeobecná kresťanská
Pieseň č. 460
Kázeň Mk 10, 46-52
Modlitba, oznamy
Pieseň č. 652 – 1.v.
Antifóna č. 86
Kňaz: Chváľte Hospodina všetky národy a velebte Ho všetci ľudia.
Zbor: Lebo je nesmierna Jeho milosť nad nami. Haleluja.
Kolekta, Áronovské požehnanie
Pieseň č. 652

KKáázzňňoovvýý tteexxtt:: Mk 10, 46-52
46 I prišli do Jericha. A keď vychádzal z Jericha so svojimi učeníkmi a
s veľkým zástupom, sedel pri ceste slepý žobrák Bartimaios, syn
Timaiov. 47 Ako počul, že je to Ježiš Nazaretský, začal kričať a volať:
Syn Dávidov, Ježiš, zmiluj sa nado mnou! 48 Mnohí mu dohovárali,
aby zamĺkol, ale on tým väčšmi kričal: Syn Dávidov, zmiluj sa nado
mnou! 49 Tu Ježiš zastal a povedal: Zavolajte ho! I zavolali slepca a
povedali mu: Vzmuž sa, vstaň! Volá ťa. 50 A on zhodiac plášť,
vyskočil a šiel k Ježišovi. 51 I oslovil ho Ježiš: Čo chceš, aby som ti
urobil? A slepec odpovedal: Majstre môj, nech vidím! 52 Riekol mu
Ježiš: Choď, tvoja viera ťa uzdravila. A (slepý) hneď videl a
nasledoval Ho na ceste.
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* Bohuznáma sestra s manželom ďakujú za Božiu pomoc a prosia o Božie vedenie
a požehnanie pre deti aj seba. Venujú 15 €.
* Bohuznáma rodina z Martina pri návšteve nášho CZ venuje pre deti z besiedky
50 €.
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*

Večera Pánova v rámci služieb Božích bude 1.9.2013.

*
Pozývame Vás na stretnutia novovznikajúceho spoločenstva „Od-Mlad“ bude
to spoločenstvo ľudí, ktorí sa možno neradia ku generácii „mládež“, ale sú mladí
duchom a chcú rásť vo viere. Budeme sa stretávať každý štvrtok o 18,30 hod.
V októbri začíname a tešíme sa na Vás !!!
*
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.
*
Akademický spevácky zbor Zittau / Görlitz (Nemecko)s dirigentom
Prof. Dr. Neithardom Bethke vystúpi v rámci služieb Božích vo štvrtok 29.8.2013 o
18.00 v Malom evanjelickom kostole. Po službách Božích uvedie koncert diel
svetových majstrov.
*

Ofera minulú nedeľu bola 206,23 €. Srdečne ďakujeme.

