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Podľa čoho spoznáme lásku? 
   

 

·  Pieseň na vstup – Bless the Lord 

· Predspev – Tvoj ľud  pre Tebou ... 

·  Pieseň -  Môj Bože som tu sám 

·  Sláva, pozdrav, kolekta 

·  Epištola – 1J 4, 7-12 

·  Príhovor k začiatku šk.roka 

·  Pieseň detí -  Keď Duch Boží ma naplní 

·  Pieseň  č. 235 - požehnanie detí a učiteľov 

·  Evanjelium – L10, 25 -37 

·  Viera všeobecná kresťanská   

  ·    Pieseň – 456 

·    Kázeň – Rút 4. kapitola 

 ·     Modlitba, oznamy, požehnanie 

·    Antifóna č. 54 

Kňaz: Hospodine, daj mi poznať svoje cesty. 

Zbor: Vyučuj nás, aby sme chodili v Tvojej pravde. 
 

·  Kolekta, Áronovské požehnanie 

·  Pieseň – Nech dobrý Pán ... 

6. 9. 2020 
13. nedeľa po Svätej Trojici 

 



 

 
Milodary: 
 
*   Bohuznáma sestra Libuška pri príležitosti svojich narodenín ďakuje Pánu 
Bohu za doterajšie vedenie, ochranu a milosť. Prosí do ďalších dní života Božie 
požeznanie, ochranu a zdravie. S vďakou venuje na cirkevné ciele 30€.   

*   Bohuznáma sestra Vierka venuje milodar 50€. 

*   Bohuznámy brat Ľubomír venuje cirkevnému zboru 50€ a prosím o ďalšie 
vedenie a ochranu. 

*   Ofera  z nedele 30.8. bola 227,16 €. 

 

Oznamy:  
 
 

*   Pravidelné zborové aktivity začnú od 20. septembra – detská besiedka 
(nedeľa o 10.30 hod.) konfirmačné vyučovanie (1. ročník v stredu o 15.00 hod., 
2.ročník v piatok o 14.30 hod.), štúdium Biblie v utorok o 18.00 hod., nácvik 
spevokolu v utorok o 19.00 hod. Srdečne Vás pozývame.  

*    Všetky deti, ktoré dovŕšili vek 12 rokov, pozývame na konfirmačnú prípravu. 
Prihlásiť sa môžu u brata farára, alebo v kancelárii farského úradu. 

 

*  Ďakujeme všetkým ochotným darcom, ktorí prispeli do zbierky pre 
núdznych prostredníctvom Kresťanov v meste.  V súčasnosti prebieha 
rekonštrukcia priestorov, preto prosím o ukončenie zbierky.  

 

Kázňový text: Rút 4. kapitola 
...“ Vtedy povedal Bóaz starším a všetkému ľudu: Dnes ste svedkami, že som 
z ruky Noéminej kúpil všetko, čo bolo Elímelechovo, i všetko, čo bolo 
Kiljónovo a Machlónovo. Aj Moábku Rút, manželku Machlónovu, som získal 
za ženu, aby som oživil meno zosnulého v jeho dedičstve a aby meno 
zosnulého nebolo vyhladené spomedzi jeho bratov a z brány jeho mesta. 
Dnes ste toho svedkami.“ ... 


