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16. nedeľa po Svätej Trojici
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Číslo účtu - IBAN SK95 1100 0000 0029 2686 8064

Viera v akcii
· Introit
· Predspev - Najsvätejší...- odriekaný
· Pieseň – Kyrie – sólo
· Sláva, pozdrav, kolekta
· Evanjelium - Mk 7, 24-30
· Viera všeobecná kresťanská
· Pieseň č. 381 – 1. a 2. verš (sólo) -požehnanie detí
· Kázeň – Mk 2, 1-12, modlitba
· Pieseň č. 625 – sólo – Mier na zemi daruj nám
· Úvod a modlitby k svetovému týždňu modlitieb za mier v Palestíne
a Izraeli (E. Guldanová) / inštrumentálne vstupy
· Oznamy, požehnanie
· Áronovské požehnanie
· Záverečná pieseň – A tak Bohu Otcovi nášmu
Kázňový text: Mk 2, 1-12
...Keď Ježiš videl ich vieru, povedal ochrnutému:
„Syn môj, odpúšťajú sa ti hriechy!“...

Milodary:
*

Bohuznáma rodina ďakuje Pánu Bohu za milosť, požehnanie a ochranu a na
cirkevné ciele venuje 100€.

*

Bohuznámy brat Ondrej venuje na cirkevné ciele 50€.

*

Bohuznáma sestra Danuša pri platení cirkevného príspevku venuje na
cirkevné ciele 30€.

*

Bohuznáma sestra Marienka pri spomienke na nedožité 80. narodeniny
svojho manžela Janka a zosnulých rodičov venuje na cirkevné ciele 50€.

*

Pri 65. výročí sobáša bohuznámi manželia ďakujú Pánu Bohu za jeho
starostlivosť, zdravie a vyprosujú milosť pre celú rodinu. Na cirkevné ciele
venujú 100€.

*

Pri krste dcérky Miriam Piegerovej odovzdávajú rodičia svoje dieťa do
Božích rúk a prosia o múdrosť pri jej výchove. Na Božie dielo venujú 100€.

*

Ofera z nedele 20.9. bola 123,51 €.

Oznamy:
* Každú nedeľu až do odvolania sa konajú aj Služby Božie prednostne pre
seniorov o 9:30.
* Budúcu nedeľu budeme na Službách Božích ďakovať za úrody zeme. Prosíme
tých, ktorí majú záhradku a môžu prispieť darmi zeme na výzdobu kostola, keby
svoje dary doniesli do piatku obeda počas úradných hodín do kostola.

Pozývame Vás na stretnutia a Služby Božie v 40.týždni:
Utorok
29.9.
Streda
30.9.
Štvrtok
1.10.
Piatok
2.10.
Nedeľa
4.10.

18:00 Biblická hodina - v kostole – preberáme Vyznanie
viery
15:00 Konfirmačná príprava - 1. ročník
18:30
veku
14:30
15:30
9:30
10:30
10:30

Od-mlad - stretnutie modlitieb a chvál bez rozdielu
Konfirmačná príprava - 2. ročník
Stretnutie Dorast
Služby Božie - prednostne pre seniorov
Služby Božie - Poďakovanie za úrody zeme
Detská besiedka

