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Spasenie uvádzané do praxe
Program
Oslovenie
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: Bratia a sestry! Zhromaždili sme sa na tomto svätom mieste, aby sme
spoločne počúvali Božie slovo a aby sme sa modlitbami a chválami utiekali
k trojjedinému Pánu Bohu o pomoc a zmilovanie. Keďže sa vlastnou silou
nemôžeme zbaviť hriechov, volajme spoločne k Pánu Bohu týmito slovami:
Zbor: Všemohúci a láskavý Bože! Zmiluj sa nad nami a odpusť nám naše hriechy.
Pomáhaj nám, aby sme tu prežívali pravé spoločenstvo s Tebou. Upevni aj
spoločenstvo medzi nami, keď Ťa budeme vzývať, chváliť a velebiť. Vypočuj nás
pre Ježiša Krista, nášho Pána a spasiteľa. Amen.
Kňaz: Pán Ježiš nás uisťuje o odpúšťajúcej Božej milosti, keď nám aj dnes hovorí:
Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale
večný život mal každý, kto verí v Neho.
Pieseň č. 205
Sláva, pozdrav, kolekta
Epištola - Fil 2, 12-18
Pieseň č. 284, počas 2.v. požehnanie detí
Evanjelium Mt 25, 31-46
Viera všeobecná kresťanská
Pieseň č. 217
Kázeň Lk 10, 25-37
Modlitba, oznamy
Pieseň č. 625 - 1.v.
Antifóna č. 89
Kňaz: Ó Hospodine, po nebesia siaha Tvoja milosť.
Zbor: Až po oblaky Tvoja vernosť.
Kolekta, Áronovské požehnanie
Pieseň č. 625

Kázňový text:
25A hľa, vstal zákonník, a aby ho pokúšal, povedal: Majstre, čo konať, aby som dedične
obdržal večný život? 26Odpovedal mu: Čo je napísané v zákone? Čo tam čítaš? 27On odvetil:
Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého srdca, z celej duše, z celej sily a z celej mysle, a
svojho blížneho ako seba samého. 28Riekol mu teda: Správne si odpovedal! To čiň a budeš
žiť. 29Ale on sa chcel ospravedlniť a spýtal sa Ježiša: A kto mi je blížny? 30Ježiš znovu riekol:
Išiel jeden človek z Jeruzalema dolu do Jericha a padol lotrom do rúk. Tí ho ozbíjali, doráňali,
zanechali polomŕtveho a odišli. 31Náhodou išiel touto cestou kňaz, a keď ho videl, obišiel ho.
32Podobne i levíta, keď prišiel na to miesto a videl ho, obišiel ho. 33Prišiel však k nemu
pocestný Samaritán, a vidiac ho zľutoval sa nad ním, 34pristúpil k nemu, obviazal mu rany,
nalial do nich olej a víno, vyložil ho na svoje hoviadko, zaniesol do hostinca a opatroval ho.
35Potom na druhý deň vybral dva denáre, dal hostinskému a povedal: Opatruj ho, a ak by si
viac vynaložil na neho, zaplatím ti, až sa vrátim. 36Čo myslíš, kto z tých troch bol blížnym
tomu, ktorý padol lotrom do rúk? 37A on odpovedal: Ten, čo mu preukázal milosrdenstvo.
Ježiš mu povedal: Choď a rob podobne!
Lk 10, 25-37
(Kázne si môžete vypočuť aj v archíve našej stránky: www.ecavdubravka.sk)

M
Miillooddaarryy
 Bohuznáma rodina s láskou spomína na zosnulých rodičov. Ďakuje Pánu
Bohu za doterajšiu pomoc a sprevádzanie, prosí aj naďalej o Jeho láskavé
vedenie a o požehnanie svojich synov. Venuje pre DC Dúbravka 210 €.
 Bohuznáma sestra ďakuje za hojnú Božiu milosť a prosí o Jeho žehnanie.
Venuje pre DC Dúbravka 52 €.

ZZoossnnuullíí
Ján Kahún, 79
ThDr. Miroslav Kýška, evanjelický farár, 83
Marie Mesárošová, 84
Ing. Juraj Vaňo, 85

O
Ozznnaam
myy
* V stredu, 15.2.2012 o 18,00h bude v zborovom dome výročné zborové
presbyterstvo.
* Pozývame naše deti do Klubu 6+
Názov témy: Transparentné obrázky do okien
Použitý materiál: Hodvábne papiere, lepidlo, euroobaly, transparentné papiere,
nožnice.

* Na budúcu nedeľu, 19.2.2012 bude po Službách Božích výročný konvent našej
dcérocirkvi a v rámci neho prebehne aj voľba seniorátneho dozorcu.
Kandidáti: JUDr. Anna Drobná Ing. Ján Gasper, MBA
* 10.3.2012 sa uskutoční celozborový konvent.
* Ofera minulú nedeľu bola 137,34 €.

PPrrooggrraam
m ttýýžžddňňaa
Nedeľa (12.2.)
10,30h Služby Božie
10,30h Detská besiedka
Utorok (14.2.)
18,30h Nácvik spevokolu
Streda (15.2.)
18,00h Zborové presbyterstvo

Štvrtok (16.2.)
14,45h Konfirmačná príprava
17,30h Biblická hodina
18,30h Stretnutie mládeže
Piatok (17.2.)
17,30h Modlitebné stretnutie
Nedeľa (19.2.)
10,30h Služby Božie
10,30h Detská besiedka

Úradné hodiny na farskom úrade v Dúbravke
Pondelok: 9,00h – 14,30h
Utorok:
9,00h – 18,30h
Streda:
Nestránkový deň (vyučovanie náboženstva, služby Božie v DD)
Štvrtok:
13,30h – 18,30h
Piatok:
9,00h – 14,30h

SSlluužžbbyy BBoožžiiee
Nový kostol
Veľký kostol
Malý kostol
UPC

12. 2.
12. 2.
12. 2.
12. 2.

8.30h - Grešo
10.00h - Mozola
9.30h - Hlačoková
17.00h - Polcková, VP
9.30h - Mišina

17.00h – Šefranko

Nový kostol
Veľký kostol
Malý kostol
UPC

19. 2.
19. 2.
19. 2.
19. 2.

8.30h - Grešo
10.00h - Šefranko
9.30h - Polcková
17.00h - Hlačoková
9.30h - Mozola, VP

17.00h – Mišina

Pomoc ľuďom bez domova
* Nocľaháreň Depaul sa aj na nás obrátila s prosbou o pomoc bezdomovcom. Potrebné sú
teplé deky, spacie vaky, uteráky, posteľné plachty, plastové vrecia na odpad 60 litr. – pevné
so zaťahovaním (používajú na odloženie diek a vecí klientov), zimná teplá obuv (najmä
pánske čísla 8-9), teplé ponožky, pánska i dámska teplá spodná bielizeň, zimné vetrovky
a bundy, šály, rukavice, čiapky, cukor, čierny čaj, citróny, trvanlivé potraviny (napr. polievky
Vifon). Ochotní darcovia môžu veci doniesť na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny –
Vazovova ul. 7/A (veci označiť: DEPAUL a priniesť na 4. poschodie do kancelárie riaditeľa)
alebo do nocľahárne Depaul na Ivánskej ceste 32. Info: www.depaulslovensko.org

Drahí priatelia Evanjelického lýcea,
srdečne Vás pozývame na ples Evanjelického lýcea - najočakávanejšiu udalosť lýceistickej
komunity! Už po štvrtýkrát pre Vás pripravujeme večer v znamení tanca, príjemného
programu, chutného jedla, ale hlavne večer, ktorý prežijete v spoločnosti Vašich priateľov,
spolužiakov, starých známych, či profesorov. Tohtoročný 4. Ples Evanjelického lýcea sa
uskutoční 17. februára (piatok) o 18.00 v priestoroch bratislavského hotela Holiday Inn.
Lístky na tohtoročný ples budú v predaji od stredy, 8.2 do budúcej stredy 15.2. v budove
Evanjelického lýcea počas každej prestávky na veľkej chodbe na prízemí, každý deň od 7:40
do 15:00.
Pre absolventov je možné zakúpiť si lístky aj prostredníctvom prevodu. V prípade záujmu o
takýto spôsob platby kontaktujte prosím: zuzana.prostrednikova@evlyceum.sk
Ceny lístkov:
Profesori, študenti: 20 €
Študujúci absolventi: 25 €
Absolventi, rodičia, partneri: 30 €

