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Sila modlitby
PROGRAM
Úvodné oslovenie
Predspev: Ó Ježiši, Tvoje narodenie daj, nech nám hriešnym slúži na spasenie.
Prihovor sa k Otcu za nás, Ducha pravdy zošli na nás, aby sme aj v tejto chvíli
verne Teba ctili, tak žili z Tvojej milosti, napokon prišli pred tvár Tvojej
velebnosti. 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. 48
Sláva, pozdrav, kolekta
Evanjelium - Mt 7, 7-11
Viera všeobecná kresťanská
Pieseň č. 39

Kázeň - F 4, 6-7
Pieseň č. 596
Modlitba, oznamy
Antifóna č. 17
Kňaz: Veľký prorok povstal medzi nami. Haleluja!
Zbor: A Boh navštívil svoj ľud. Haleluja!
Kolekta, Áronovské požehnanie
Pieseň č. Milosť Kristova

Kázňový text: F 4,

6-7
6 O nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s vďakou
predkladajte Bohu svoje žiadosti vo všetkých svojich
modlitbách a prosbách. 7 A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý
rozum, bude chrániť vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi
Ježišovi.

Oznamy:
V nedeľu, 7.1.2018 o 15,00h bude novoročné stretnutie spevokolov Bratislavy
v evanjelickom kostole v Petržalke. Srdečne vás na toto stretnutie pozývame.
V pondelok, 8.1.2018 o 19,00h bude Aliančný modlitebný večer u nás
v Dúbravke. Srdečne pozývame.
Ofera na Štedrý deň bola:
Ranné služby Božie – 166,29 €
1. štedrovečerné sl. Božie – 457,76 €
2. štedrovečerné sl. Božie – 542,03 €

V nedeľu, 14.1.2018 bude po službách Božích zborový volebný
konvent. Volebné obdobie presbyterov je 6 rokov. V roku 2017
skončil mandát našim presbyterom, preto sú potrebné nové voľby.
Ďakujeme presbyterom, ktorí vykonávali doteraz túto funkciu
a vyprosujeme Božie požehnanie a vedenie pre všetkých v novom
funkčnom období.

Služby Božie počas vianočných sviatkov
31.12.2017
1.1.2018
6.1.2018
7.1.2018

Silvester – Služby Božie – 17,00h
Slávnostné služby Božie – 10,30h
Služby Božie – 10,30h
Služby Božie – 10,30h

