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Kajúca nedeľa
Vonkajší úpadok predchádza úpadok ducha a morálky
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!
Pieseň č. 374
Sláva, pozdrav, kolekta
Kajúci Žalm 51
Pieseň č. 327 (požehnanie detí)
Kázeň Mt 11, 20-27
Modlitba, oznamy
Pieseň č. 330 – 1.v.
Večera Pánova
Pieseň č. 330 – 2.v.
Antifóna č. 80
Kňaz: Vo svojej úzkosti voláme na Teba: Pane, zmiluj sa.
Zbor: Naše volanie nech prenikne k Tvojim ušiam.
Kolekta, Áronovské požehnanie
Pieseň č. 330

KKáázzňňoovvýý tteexxtt:: Mt 11, 20-27
20 Vtedy začal karhať mestá preto, že sa nekajali, hoci sa stalo v nich
najviac Jeho divov: 21 Beda ti, Chorazim; beda ti, Betsaida! Lebo keby
sa v Týre a v Sidone boli stali divy, ktoré sa stali u vás, dávno by sa
boli kajali vo vrecovine a na popole. 22 Ale vravím vám: Ľahšie bude v
deň súdny Týru a Sidonu ako vám. 23 A ty, Kafarnaum, budeš sa vari
až do neba vyvyšovať? Zrútiš sa až do podsvetia. Keby sa v Sodome
stali divy, ktoré sa stali v tebe, stála by až dodnes. 24 Ale vravím vám,
že ľahšie bude v deň súdny Sodome ako tebe.
25 V ten istý čas riekol Ježiš: Chválim Ťa, Otče, Pane neba a zeme, že
si toto skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil nemluvňatám; 26
áno, Otče, lebo tak sa Ti páčilo. 27 Všetko mi odovzdal môj Otec, a
nikto nepozná Syna, len Otec, ani Otca nikto nepozná, len Syn a komu
by Syn chcel zjaviť.
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* Ofera minulú nedeľu bola 105,73 €.
* Evanjelická základná škola, Palisády 57 prijme pre školský rok 2013/2014
žiakov do 2., 3., 4., 7., 8. a 9. ročníka. Prestup sa môže uskutočniť kedykoľvek, v
ideálnom prípade do 14. septembra 2013. Evanjelické lýceum, Vranovská 2,
prijme pre školský rok 2013/2014 žiakov do tercie, kvarty, septimy a oktávy 8ročného gymnázia. Prestup sa môže uskutočniť kedykoľvek, v ideálnom prípade
do 14. septembra 2013. Bližšie informácie na 02/6383 8488, 02/5296 7389,
0911 956 170 alebo 0911 913 667.
* Evanjelické lýceum, Vranovská 2, prijme školníka na plný, prípadne
čiastočný pracovný úväzok s nástupom od 1. septembra 2013. Bližšie
informácie na 02/6383 8488 alebo 0911 956 170.

