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Vychovávajúca milosť
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. 373
Sláva, pozdrav, kolekta, Evanjelium Mt 18, 21-35
Pieseň č. 284
Kázeň Tit 2, 11-13
Modlitba, oznamy
Pieseň č. 642
Áronovské požehnanie
Pieseň č. 642
Zborový konvent

Kázňový text: Tit 2, 11-13
11 Lebo zjavila sa milosť Božia, spásonosná všetkým ľuďom, 12 vychovávajúca
nás, aby sme sa odriekli bezbožnosti a svetských žiadostí a mierne,
spravodlivo a pobožne žili na tomto svete, 13 očakávajúc blahoslavenú nádej
a zjavenie slávy nášho veľkého Boha a Spasiteľa Krista Ježiša,

MILODARY
*
Bohuznáma sestra ďakuje Pánu Bohu za doterajšiu pomoc a prosí za uzdravenie
syna. Venuje na náš CZ 25 €.
*
Bohuznáma mladá rodina pri príležitosti požehnania nového domu a pri spomienke
na svojho otca venuje 30 €.
*
Bohuznáma matka s dcérou ďakujú za preukázanú Božiu milosť počas uplynulého
roka a prosia o Božie vedenie aj naďalej. Venujú 70 € pre potreby nášho CZ.

OZNAMY
*
Sestra kantorka srdečne pozýva bratov a sestry, ktorí radi spievajú, aby sa pridali
k nášmu spevokolu. Budú srdečne vítaní medzi nami. Nácvik je v utorok o 18.30h v našom
kostole.
*
Dnes po službách Božích bude zborový konvent, na ktorom budeme schvaľovať
štatút a rozpočet na rok 2013. Tieto kroky sú potrebné pre zriadenie nového cirkevného
zboru Bratislava Dúbravka.
*
Pozývame vás na muzikál Sláva Kráľa „Zasľúbená zem“. 19.1.2013 o 17.00h DK
Zrkadlový háj. Vstupné 3 €.

PROGRAM TÝŽDŇA:
Ne 13.1.2013
10.30h Služby Božie
Po 14.1.2013
15.30h Konfirmačné vyučovanie 2. roč.
Ut 15.1.2013
10.00h Služby Božie DD Stupava
18.30h Nácvik spevokolu

Št 17.1.2013
17.30h Biblická hodina
18.30h Mládež
Pia 18.1.2013
14.30h Konfirmačné vyučovanie 1. roč.
19.00h Aliančné modlitby
Ne 20.1.2013
10.30h Služby Božie

Milí bratia a sestry, ako sme na začiatku Nového roka spomínali, chceme
zintenzívniť náš modlitebný život. Preto sme pre Vás pripravili príležitosť
zapojiť sa do modlitieb. Každú nedeľu po službách Božích sa budeme v malej
skupinke modliť za jednotlivé starosti aj radosti, ktoré máme.
Túto nedeľu, hneď po konvente, pozývame tých, ktorí sa chcú modliť za svojich
blízkych, ktorí majú vážne zdravotné problémy. V zborovej sieni vás budú čakať
naše sestry a bratia, ktorí sa budú s vami zdieľať a modliť. Toto stretnutie
nebude dlhé, aby ste mohli byť včas doma.

Svetový týždeň modlitieb Evanjelickej aliancie
Hlavná téma: Kráčať s Bohom
Evanjelická aliancia organizuje modlitebný týždeň viac ako 150 rokov vo viac ako 100
štátoch.
Témy každoročne pripravujú jednotlivé národné aliancie.
Pre tento rok to boli pracovníci nemeckej a rakúskej evanjelickej aliancie.
Svetový týždeň modlitieb získava z roka na rok čoraz väčšiu podporu.
Na jednotlivých miestach sa vyznačuje rôznorodými a tvorivými formami a nápadmi.
V Bratislave to bude už tradične 8 večerov organizovaných 6 cirkvami:
Reformovaná kresťanská cirkev, Evanjelická cirkev a.v., Kresťanské zbory, Cirkev bratská,
Bratská jednota baptistov, Evanjelická cirkev metodistická.
Svetový týždeň modlitieb Evanjelickej aliancie začína tento rok výnimočne
v nedeľu 13. januára a končí v nedeľu 20. januára 2013.
Chceme sa v ňom trochu odpútať od seba, svojich osobných potrieb a myslieť na iných.
Nech Boh odpovie na naše modlitby a požehná naše úsilie i prácu !
Nech On sám príde medzi nás a vedie nás !
Modlime sa za krajiny sveta:
- Mier a pokoj na celom svete, dohodu medzi veľmocami a štátmi, aby nevznikali konflikty
- Postihnuté prírodnými katastrofami, nepokojmi a vojnami
- Ukončenie hospodárskej krízy vo svete, USA, EU, SR
- Odstránenie následkov hospodárskej krízy vo svete i doma
- Múdre riešenia problémov EU
Prosme za SR:
- za pokoj medzi politikmi, stranami a národnosťami v SR
- za parlament, vládu, prezidenta
- za školstvo, zdravotníctvo, súdy, väzenstvo, sociálnu oblasť, mladé rodiny, dôchodcov
- za zvolených primátorov, starostov a pracovníkov obecných a mestských zastupiteľstiev
- za chorých, nezamestnaných, bezdomovcov, deti, našu mládež doma i vo svete
- za duchovné prebudenie národa, morálku, spravodlivosť
- za zdravé rodiny, byty pre ne, aby tu našli svoj domov, prosperujúce podniky
- za ochranu Slovenska pred prírodnými katastrofami
- za odstránenie škôd po rôznych prírodných katastrofách

Výzva Evanjelickej aliancie v Bratislave:
1. Priniesť teplé šatstvo pre prepustených väzňov, aby sa pre zimu nevracali do väzenia.
2. Zbierku v BA venovať na seminár pre prácu dobrovoľníkov s väzňami a ich rodinami,
aby deti nestrácali otcov a otcovia zázemie rodiny...
V Bratislave 8. januára 2013

Tajomník Ján Kerekréty

Témy Aliančného modlitebného týždňa 2013 BA
Jan.
Téma: Kráčať s Bohom, pretože...
2013:

Biblické texty:

13. N ... sa ponížil

Fil 2, 5 - 11; Mich 6, 6 - 8

14. P ... nás volá

1Sam 3, 8 -10; Ján 10, 27

15. U ... nás miluje

Lk 10, 29 - 37; Jer 31, 2- 7

16. St ... oslobodzuje

2M1,15 - 22; Ján 4, 4 -26

17. Š ... nás spája

Ef 2, 13 - 22; Ž 133

18. Pi ... prekonáva hranice

Rut 4,13 -18; Mt 15, 21- 28

19. S ... chce spravodlivosť

2M 22, 20 - 24; Sk 2, 44- 47

20. N ... dáva radosť

Neh 8, 9 -12; Lk 1, 46 - 55

Jan.
2013:

Cirkev, zbor:

Miesta stretnutia:

Čas:

13. N

Reformovaná kresťanská cirkev

Nám. SNP č. 4

17.00

14. P

Evanjelická cirkev a.v.

Panenská č. 28

19.00

15. U

Kresťanské zbory

Panenská č. 10

19.00

16. St

Cirkev bratská

Cukrová č. 4

19.00

17. Š

Bratská jednota baptistov

Palisády č. 27 A

19.00

18. Pi

Evanjelická cirkev a.v. Dúbravka

Sch. Trnavského 2

19.00

19. S

Evanjelická cirkev metodistická

Panenská č.10

19.00

20. N

Evanjelická cirkev a.v.

Legionárska 2

17.00

Všetko pre Jeho slávu a ľudí spásu !

Hospodin kraľuje !

Prosíme o hojnú účasť a tešíme sa na Vás.

