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Ako sa vzájomne budujeme 
 

·  Prelúdium, privítanie     

·  Predspev  

Kňaz: Slovo stalo sa telom, haleluja, 

Zbor: a prebývalo medzi nami, haleluja. 

Kňaz: Spievajte Hospodinu novú pieseň, lebo vykonal divné veci. 

Zbor: Slovo stalo sa telom, haleluja, a prebývalo medzi nami, haleluja. 
 

·  Pieseň kajúca: (responsívne) 

1. sólo: Kriste prijmi ma,   zbor: Kriste prijmi ma, 
sólo: Pane môj si jediný,    zbor: Pane môj si jediný, 
sólo: kto mi silu dá,    zbor: kto mi silu dá.  

                                                  

2. sólo: Z duše zmývaš hriech,   zbor: z duše zmývaš hriech,  
sólo: znova smiem byť čistejší,  zbor: znova smiem byť čistejší, 
sólo: ako biely sneh,    zbor: ako biely sneh. 

 

3. sólo: Vďačne spievať chcem,   zbor: vďačne spievať chcem,  
  sólo: Ty si mojou záchranou,   zbor: Ty si mojou záchranou, 

  sólo: Pane,  ďakujem.    zbor: Pane,  ďakujem. 
 

 ·  Sláva, pozdrav, modlitba  
·  Epištola: Ef 1, 7-14 
·  Pieseň č. 386 
 

1. Slnko spravodlivosti, môj Pane Ježiši, / zasvieť lúčom milosti v čas tento 
raňajší, / Ty krásna hviezda, jasná, svieť v srdci, zaskvej sa, / a poteš ma hneď 
zrána, nech duch môj zaplesá. 
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2. Ty si to svetlo sveta, čo svieti v temnote, / nech Tvoje lúče svietia mi v celom 
živote, / jak pravdivým učením, tak svätým príkladom, / vnútorným 
obnovením v službe sestrám, bratom. 
 

3. Ó, daj nech Tvoje slovo vždy verne zachovám, / v živote podľa neho 
spravodlivo konám, / kráľovstvo Tvoje, Pane, nech túžobne hľadám, / žiť 
zbožne k Tvojej sláve si úprimne žiadam. 
 

·  Evanjelium: J 2, 1-11 
·  Viera všeobecná kresťanská  
·  Pieseň č. 548 
1. Boh náš je Bohom lásky, priateľom svornosti, / On požehnáva zväzky 
pokoja, vľúdnosti; / žiada od každého vo viere dobre konať, / tak Pána 
nasledovať, milovať blížneho.  
 

2. Kto tu pokoj miluje,  životom ho tvorí, / a oň sa usiluje,  láskou k ľuďom horí, 
/ má nádej života v nebi, tam kde prebýva / tá Láska opravdivá,  
pokoj a dobrota. 
  

·  Kázeň: R 12, 9-13,  

·  Modlitba, oznamy, požehnanie 

·  Pieseň - sólo  

·  Antifóna č. 63 

Kňaz: Posväť nás, Pane, aby sme všetci jedno boli. 

Zbor: Aby svet uveril, že ťa Otec poslal. 
 

·  Spievaná modlitba, Áronovské požehnanie 

·  Záverečná pieseň  

1. Aké je to dobré, aké príjemné, / keď sú naše srdcia 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: 
* Bohuznámy brat Pavel ďakuje Pánu Bohu za doterajšiu pomoc a prosí ho 
o zdravie a silu do ďalších dní. Na opravu  kostola  venuje milodar 100 €. 

* Bohuznáma sestra Jela venuje milodar na kostol 30 €. 
* Ofera z 9.1. bola 185,74 €.   


