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Znakom povolaných v Kristovi je sloboda
Oslovenie
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 Jk 2,15-18
Pieseň č. 214 (počas 2.v. požehnanie deti)
Evanjelium Lk 14,1-11
Viera všeobecná kresťanská
Pieseň č. 490
Kázeň – Mt 15,1-11
Modlitba, oznamy
Pieseň č. 625 - 1. v.
Antifóna č. 57
Kňaz: Nie každý, kto mi hovorí: Pane, Pane, vojde do kráľovstva nebeského.
Zbor: Ale ten, kto činí vôľu Otca nášho nebeského.
Kolekta
Áronovské požehnanie
Pieseň č. 625

KKáázzňňoovvýý tteexxtt::
1 Vtedy prišli k Ježišovi farizeji a zákonníci z Jeruzalema a spýtali sa Ho: 2
Prečo Tvoji učeníci prestupujú podanie starších? Veď si neumývajú ruky, keď
jedia chlieb. 3 Odvetil im: A prečo vy prestupujete prikázanie Božie pre svoje
podanie? 4 Veď Boh prikázal: Cti otca i matku! a: Kto by zlorečil otcovi alebo
matke, nech umrie smrťou. 5 Ale vy hovoríte: Kto by povedal otcovi alebo
matke: Čo by som ti bol povinný dávať, je darom (sľúbeným Bohu), 6 ten si,
vraj, nemusí ctiť otca alebo matku. Takto ste kvôli svojej tradícii zbavili
platnosti Božie slovo. 7 Pokrytci! Dobre prorokoval o vás Izaiáš: 8 Tento ľud ctí
ma perami, ale jeho srdce je ďaleko odo mňa; 9 Darmo ma však uctievajú, keď
ľudským príkazom učia ako učeniam (Božím). 10 Nato povolal k sebe zástup a
povedal im: Počujte a rozumejte! 11 Nie čo vchádza do úst, poškvrňuje
človeka, ale čo z úst vychádza, to poškvrňuje človeka.

O
Ozznnaam
myy
*
Ďakujeme bratovi farárovi Ondrejovi Prostredníkovi za výpomoc pri dnešných
službách Božích.
*
Na budúcu nedeľu bude v rámci služieb Božích Večera Pánova.
*
Zasadnutie presbyterstva našej dcérocirkvi bude v stredu, 22.8.2012 o 18.00h.
*

Ofera minulú nedeľu bola 179,32 €.

PPrrooggrraam
m ttýýžžddňňaa
Nedeľa (19.8.)
10.30h Služby Božie

Piatok (24.8.)
17.30h Modlitby

Nedeľa (26.8.)
10.30h Služby Božie

SSlluužžbbyy BBoožžiiee vv ddccéérroocciirrkkvváácchh
26. august
Nový kostol 8.30h – Šefranko
Veľký kostol 10.00h – Muntág

18.00h – Grešo
Malý kostol 18.00h – Polcková

KKoonnttaakkttyy::
* Kancelária dcérocirkev Dúbravka: 02/ 6446 3354 (viac v hlavičke bulletinu)
* Kancelária dcérocirkev Legionárska: 02/ 5557 1195
* Kancelária dcérocirkev Konventná: 02/ 5441 3031

