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PROGRAM

Dobrým premáhaj zlé

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. 357
Sláva, pozdrav, kolekta, Epištola – F 1, 12-21
Pieseň č. 458 - požehnanie detí
Evanjelium – Mt 5, 38-42, Viera všeobecná kresťanská
Pieseň č. 576
Kázeň – R 12, 18-21
Modlitba, oznamy
Pieseň č. 220 – 1. v.
Antifóna č. 52
Kňaz: Buďme činiteľmi slova. Haleluja.
Zbor: A nielen poslucháčmi, ktorí oklamávajú samych seba.
Kolekta, Áronovské požehnanie
Pieseň č. 220
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18 Ak je možné, nakoľko je na vás, majte pokoj so
všetkými ľuďmi, 19 nepomstite sa, milovaní, ale
ponechajte to hnevu (Božiemu) - lebo je napísané: Mne
patrí pomsta, ja odplatím; hovorí Pán. 20 Naopak: ak je
tvoj nepriateľ hladný, nakŕm ho; ak je smädný, napoj ho;
lebo keď tak urobíš, žeravé uhlie zhrnieš mu na hlavu.
21 Nedaj sa premôcť zlému, ale zlé premáhaj dobrom!
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* Bohuznámy brat pri svojich narodeninách ďakuje za zdravie
a Božie požehnanie, celú svoju rodinu porúča do Božej ochrany
a vedenia. Venuje na náš CZ 70 €.
O
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*
Na budúcu nedeľu keďže začína školský rok, chceme mať počas
služieb Božích požehnanie detí, študentov, pedagógov.
*
Každú nedeľu pred službami Božími alebo v týždni počas
úradných hodín je možnosť zaplatiť si cirkevný príspevok za rok
2014.
*
Prosíme rodičov a starých rodičov, aby prihlásili svoje deti,
narodené v roku 2002 a staršie na vyučovanie konfirmácie do
prvého ročníka.
*
V prvom septembrovom týždni chceme začať s nácvikom
spevokolu. Prosíme nových bratov a sestry, ktorí by sa chceli pridať
k tejto službe, aby prišli medzi nás. Viac info u kantorky Márie
Hroboňovej.
Tento týždeň vždy o 18,00: utorok –alt, stredu-tenor, bas; piatoksoprán.
*

Ofera minulú nedeľu bola 287,86 €.

