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Lepšie je dobre zomrieť, ako zle žiť
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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. 237
Sláva, pozdrav, kolekta, Epištola – 1J 3, 13-18
Pieseň č. 262- požehnanie detí
Evanjelium - J 8, 31-36
Viera všeobecná kresťanská
Pieseň č. 268
Kázeň - Mt 10, 32-39
Modlitba, oznamy
Pieseň č. 466
Antifóna č. 67
Kňaz: Ja sa nehanbím za evanjelium Kristovo.
Zbor: Lebo mocou Božou je ono na spasenie každému veriacemu.

Kolekta, Áronovské požehnanie
Pieseň č. 466
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MTT 1100,, 3322--3399

32 Preto, ktokoľvek vyzná ma pred ľuďmi, toho vyznám aj ja
pred svojím Otcom, ktorý je v nebesiach; 33 kto by ma však
zaprel pred ľuďmi, toho zapriem aj ja pred svojím Otcom, ktorý je
v nebesiach. 34 Nenazdávajte sa, že som priniesol mier na zem;
nepriniesol som mier, ale meč. 35 Lebo prišiel som rozdvojiť syna
s otcom, dcéru s materou, nevestou so svokrou. 36 A nepriateľmi
človeku budú vlastní domáci.
37 Kto miluje otca alebo matku väčšmi ako mňa, nie je ma hoden,
a kto miluje syna alebo dcéru väčšmi ako mňa, nie je ma hoden.
38 A kto neberie svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden. 39
Kto nájde svoj život, stratí ho, a kto stratí život pre mňa, nájde ho.
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* Bohuznáma sestra s manželom a synom ďakujú za milosť a pomoc
v zložitých rokoch a prosia o ďalšie požehnanie. Venujú 30 €.
* Rodina Brezinova pri jubileu manžela venuje na náš CZ 100 €.
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 Presbyterstvo Bratislavského seniorátu vyhlásilo voľby na seniorálneho
dozorcu. Volebný konvent sa uskutoční v našom cirkevnom zbore dnes, hneď
po službách Božích. Kandidátom na senior. dozorcu je Vladimír Daniš.
 Denný tábor pre deti v našom CZ bude v dňoch od 14.7. do 18. 7. 2014;
bližšie info u Janky Sečkárovej e-mail: jana870@gmail.com
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6. 7. 2014 Nedeľa
10.30 Služby Božie
10.30 Detská besiedka
10. 7. 2014 Štvrtok
9.00 Služby Božie kaplnka EDS

11. 7. 2014 Piatok
17.30 Modlitby
13. 7. 2014 Nedeľa
10.30 Služby Božie

