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ČI MÔŽE SLEPÝ VODIŤ SLEPÉHO? 

Privítanie 

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. 210 Ó, deň nedeľný 

Sláva, pozdrav, kolekta  

Žalm 91, 1 – 6; 11 - 16 

Epištola 1 Pt 1, 3 - 11 

Pieseň č. 233 Kráľu nebies 

Evanjelium Mt 23, 16 - 25 

Pieseň č. 203 V jedného Boha veríme 

Kázeň L 6, 39 – 42 

Modlitby  Danka Balková, Jaroslav Karásek 

Modlitby, oznamy 

Pieseň č. 565 Ó, Pane drahý  

Antifóna č. 57 
Kňaz: Nie každý, kto mi hovorí:  

 Pane, Pane, vojde do kráľovstva nebeského. 
Zbor: Ale ten, kto činí vôľu Otca nášho nebeského. 

Kolekta, Áronovské požehnanie 

Pieseň č. 565 Ó, Pane drahý 

 
 

„Povedal im aj podobenstvo: Či môže 
vodiť slepý slepého? Či nepadnú 

obaja do jamy? Nie je učeník nad 
učiteľa, ale dokonalý bude každý, 
keď bude ako jeho učiteľ. Prečo 

vidíš bratovi v oku smietku, keď vo 
vlastnom oku nebadáš brvno? Ako 
môžeš povedať bratovi: Brat môj, 
dovoľ, vyberiem ti smietku, ktorú 

máš v oku, keď ty nevidíš brvno vo 
svojom oku? Pokrytec, vytiahni 
najprv brvno z vlastného oka, a 

potom uvidíš, ako vybrať smietku, 
ktorá je v oku bratovom.“ 

L 6, 39 - 42 
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MILODARY 
 V piatok 21. 2. sme sa v nádeji vzkriesenia rozlúčili so 

sestrou Annou Rohoňovou († 91). Smútiaca rodina 
venuje 130 € na cirkevné ciele.  

 Pri 10. výročí úmrtia Jozefa Matulu z Bystričky si na neho 
s láskou spomínajú dcéra Gabriela a  syn Martin 
s rodinami. Pre potreby cirkevného zboru venujú 50 €. 

 Pri spomienke 1. výročia úmrtia maminy a starej mamy 
Anny Antalovej si s  láskou a  úctou spomínajú rodina 
Antalová a  Hlušeková. Pre potreby cirkevného zboru 
venujú 50 €.  

 Dňa 18. 2. si pripomíname 1. výročie, čo nás opustila 
Marta Kubalová. S  láskou a  úctou spomíname a za tichú 
spomienku ďakujeme. Pre potreby cirkevného zboru 
venuje rodina 30 €.  

 Bohuznáma rodina ďakuje za Božiu prítomnosť 
v manželskom a rodinnom živote a za požehnaný čas 
prežívaný s ich deťmi. Na prácu s mládežou venujú 60 €.  

 Bohuznáma sestra z vďaky za prijatie osobnej spovede 
venuje na opravu organa 50 €.  

 Bohuznáma rodina pri platení cirkevného príspevku 
venuje na opravu organa 20 €. 

 Bohuznáma rodina pri platení cirkevného príspevku 
venuje na opravu organa 40 €.  

 Bohuznáma rodina pri platení cirkevného príspevku 
venuje na cirkevné ciele 20 €.  
 

Ofera minulú nedeľu bola 384,90 €. Srdečne ďakujeme. 

OZNAMY 
 Od pondelka 24. 2. do stredy 26. 2. bude kancelária farského 

úradu otvorená od 8.00 h do 12.00 h.  
 V nedeľu 1. 3. sa uskutoční ZBOROVÝ KONVENT. V tento deň 

nebudú ranné služby Božie ani SB na Bystričke. Výročnú 
správu za rok 2019 si môžete pozrieť na webowej 
stránke ecavmt.sk. Osobne si správu môžete prevziať 
v kostole alebo v kancelárii farského úradu.  

 


