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Stretnutie s Ježišom - bohaté, uctievajúce, uzdravujúce
PROGRAM
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. 387
Sláva, pozdrav, kolekta, Žalm 72
Pieseň č. 77
Evanjelium Mt 2, 1-12, Viera všeobecná kresťanská
Pieseň č. 590
Kázeň Mt 2, 11
Modlitba, oznamy
Pieseň č. 224
Antifóna č. 23
Kňaz: Naša pomoc je v mene Hospodinovom. Haleluja.
Zbor: Ktorý učinil nebesá i zem. Haleluja.
Kolekta, Áronovské požehnanie
Pieseň č. 224
Kázňový text: Mt 2, 11
11 I vošli do domu, uvideli dieťatko s matkou Máriou, padli na tvár a klaňali sa
Mu. Potom otvorili svoje klenotnice a obetovali Mu dary: zlato, kadidlo a
myrhu.

MILODARY
*
Bohuznáma rodina s láskou a vďakou spomína na svojich drahých zosnulých, ďakuje
Pánu Bohu za ich životy, za útechu v žiali a prosí o ďalšie Jeho vedenie. Venuje na náš CZ
30 €.

OZNAMY
*
Sestra kantorka srdečne pozýva bratov a sestry, ktorí radi spievajú, aby sa pridali
k nášmu spevokolu. Budú srdečne vítaní medzi nami. Nácvik v tomto roku začíname
8.1.2013 o 18.30h v našom kostole.
*
Bratia a sestry, oznamujeme vám, že v nedeľu 13.1.1013 bude zborový konvent
u nás v Dúbravke na ktorom budeme schvaľovať štatút a rozpočet na rok 2013. Tieto
kroky sú potrebné pre zriadenie nového cirkevného zboru Bratislava Dúbravka.
*
V týždni sa stretneme pri týchto podujatiach:
10.1.2013 Biblická hodina -17,30h
10.1.2013 Mládež – 18,30h
11.1.2013 Modlitby – 18,00h

__________________________________________
Štatistické údaje za rok 2012 (podľa stavu k 31. 12. 2012)
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Bratislava
 Krsty: 115 (o 5 viac ako v r. 2011) – z toho 104 detí, 11 dospelých.
 Konfirmovaných: 76 (o 21 viac ako v r. 2011) – z toho 34 detí, 42 dospelých.
 Sobáše: 42 (o 7 viac ako v r. 2011) – z toho 39 uzavretí manželstva
a 3 požehnania manželstva už predtým civilne uzavretého.
Pri 10 sobášoch boli obaja snúbenci ev. a. v.,
pri 32 sobášoch jeden zo snúbencov nebol ev. a. v.
 Večera Pánova: v kostoloch, domácnostiach, nemocniciach a domovoch dôchodcov ju prijalo celkovo 6955
bratov a sestier – z toho 2510 mužov a 4445 žien.
 Pohreby: 167 (o 4 menej ako v r. 2011) – z toho 64 mužov, 103 žien, žiadne dieťa.
 Počet členov: 5084 (o 691 viac ako k 31. 12. 2011).

SRDEČNE POZÝVAME
na
Novoročné stretnutie evanjelických žien, v nedeľu 6. januára 2013 o 15,00 hod
v zborovej miestnosti na Strečnianskej ul. č.15 v Petržalke
Téma:
Ježiš Kristus – naša nádej
Hovoriť bude brat farár
JÁN KOLESÁR
Zároveň srdečne pozývame aj na slávnostný Novoročný koncert
v Petržalskom kostole o 16,00 hod.
spojený s uvedením nového CD skupiny Nádej

