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Keď sa Boh skláňa k tým najmenším
· Pieseň na vstup - Ježiš je víťaz (10,30h)
· Predspev - Najsvätejší
Kázňový text: 1Kr 17, 7-16
· Konfiteor
... Lebo takto hovorí Hospodin,
· Pieseň č. 374
Boh Izraela: Z hrnca sa neminie
· Sláva, pozdrav, kolekta
múka, ani z krčaha nebude
· Evanjelium - L 10, 38-42
chýbať olej až do dňa, keď
Hospodin zošle na zem dážď.
· Viera všeobecná kresťanská
Odišla teda, urobila podľa
· Program detí, požehnanie detí (10,30h) Eliášovho slova, jedla ona i on, i
jej domácnosť po tie dni. Múka z
· Pieseň č. 494
hrnca sa nemíňala, ani olej z
· Kázeň - 1Kr 17, 7-16
krčaha nechýbal podľa slova
Hospodinovho, ktoré povedal
· Modlitba, oznamy, požehnanie
prostredníctvom Eliáša.
· Antifóna č. 49
Kňaz: Pane Bože, vyslyš pokorné prosby naše.
Zbor: Volanie naše nech príde k Tebe. Pane, zmiluj sa.
· Kolekta, Áronovské požehnanie
· Záverečná pieseň - Aké je to dobré... (autor: P. Komrska, E. Danel)
1. Aké je to dobré, aké príjemné, / keď sú srdcia bratov jednomyseľné! /
Rosa požehnania zostupuje tam, / Pán Boh život večný udeľuje nám.
2. Dobrorečte všetci Hospodinovi, / služobníci verní svojmu Pánovi. /
Pozdvihujte ruky k Jeho svätyni, / dobrorečte Jemu spevmi vďačnými.
3. Nech ťa stále žehná Boh zo Siona, / ktorý stvoril teba, zem aj nebesia. /
Chváľme Jeho meno, náš Boh dobrý je, / Jeho moc je veľká, večne kraľuje.

Milodary:
*

Bohuznáma sestra Katarína venuje na cirkevné ciele 40€.

*

Bohuznámy brat Tomáš venuje na cirkevné ciele 30€.

*

Ofera z nedele 13.9. bola 169,18€.

Oznamy:
*

Od dnes až do odvolania sa budú konať každú nedeľu aj Služby
Božie pre seniorov o 9:30h.

*

Prosíme všetkých účastníkov SB o dodržiavanie opatrení: nosenie
rúšok, dezinfekcia pri vchode, šachovnicové sedenie.

*

Ofera z nedele 13.9. bola ... €.

Pozývame Vás na stretnutia a Služby Božie v 39. týždni:
Utorok
22.9.
Streda
23.9.
Piatok
25.9.
Nedeľa
27.9.

18:00h Biblická hodina - v kostole
Začneme preberať Apoštolské vyznanie viery
19:00h Stretnutie spevokolu - v kostole
15:00h Konfirmačná príprava - 1. ročník
14:30h
15:30h
20:00h
9:30h
10:30h
10:30h

Konfirmačná príprava - 2. ročník
Dorast
Od-mlad (pozýva na nočné modlitby)
Služby Božie - prednostne pre seniorov
Služby Božie
Detská besiedka

