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Nová rodina
Predspev:
Kňaz: Tvoj ľud pred Tebou sa schádza, Bože náš.
Zbor: Tvoj ľud pred Tebou sa schádza, Bože náš.
K Tebe ideme, lebo Ty si dobrotivý, k Tebe ideme,
Ty veľký Bože náš.
Kňaz: Tvoj Duch príď ku nám, Ty slávny Bože náš.
Zbor: Tvoj Duch príď ku nám, Ty slávny Bože náš.
K Tebe ideme, lebo Ty si dobrotivý, k Tebe ideme,
Ty veľký Bože náš.
Kňaz: Svojou láskou spájaj tvoj ľud Bože náš.
Zbor: Svojou láskou spájaj tvoj ľud Bože náš.
K Tebe ideme, lebo Ty si dobrotivý, k Tebe ideme,
Ty veľký Bože náš.
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. 607
Sláva, pozdrav, kolekta
Starozm. text – 1 Sam 4, 1-5
Vystúpenie detí
Pieseň: Keď Boží Syn (požehnanie detí)
Kázeň – 1 Sam 4, 6-11
Pieseň: Pozri Boh sám
Modlitba, oznamy

Pieseň č. 26 – 1. a 2.v.
Antifóna č. 5
Kňaz: Otvorte brány večnosti.
Zbor: Aby prišiel k nám Kráľ slávy.
Kolekta, Áronovské požehnanie
Pieseň č. 26

Kázňový text: 1 Sam 4, 6-11
6 Keď Filištínci počuli pokrik, povedali: Čo je to za zvuk veľkého pokriku
v tábore Hebrejcov? Dozvedeli sa, že truhla Hospodinova došla do
tábora. 7 Vtedy sa Filištínci zľakli a povedali: Boh prišiel do tábora. A
vraveli: Beda nám! Veď predtým sa niečo také nikdy nestalo. 8 Beda
nám! Kto nás vyslobodí z ruky tak mocného Boha? To je ten Boh, ktorý
bil Egypt rozličnými ranami na púšti. 9 Posilnite sa však a vzmužte,
Filištínci, aby ste neslúžili Hebrejcom, ako oni slúžili vám. Nuž buďte
mužmi a bojujte! 10 Filištínci bojovali, takže Izrael bol porazený, a
každý utekal do svojho stanu. Porážka bola taká veľká, že z Izraela
padlo tridsaťtisíc pešiakov. 11 Aj truhla Božia bola ukoristená a dvaja
synovia Éliho, Chofní a Pinchás, zahynuli.

M
Miillooddaarryy::
*

Bohuznáma sestra venuje na prácu s deťmi 20 €.

*

Bohuznámy brat pri platení CP venuje na náš zbor 40 €.

*

Bohuznáma sestra prosí o Božie požehnanie pre svoju rodinu, venuje 50 €.

O
OZZN
NA
AM
MYY::
*

Počas adventných nedieľ bude Večera Pánova po skončení služieb Božích.

*

Zasadnutie presbyterstva bude v stredu, 17.12. o 19,00h.

*

Budúcu nedeľu bude u nás v Dúbravke kázať brat emeritný biskup Július Filo.

*
Pozývame bratov a sestry vypomôcť nášmu spevokolu počas sviatkov. Ak sú
medzi vami dobrí speváci a speváčky, ktorí sa nechcú viazať pravidelnou službou
v našom spevokole, ale chceli by príležitostne pomôcť so spevom, budeme veľmi radi,
keď prídu v utorok o 18,30h na nácvik spevokolu. Viac info u sestry kantorky.
*
U sestry kostolníčky Dášky si môžete zakúpiť Tesnú bránu – 3,30 € a stolový
kalendár – 2,60 € a Tranovského kalendár.
*
Každú nedeľu pred službami Božími alebo v týždni počas úradných hodín je
možnosť zaplatiť si cirkevný príspevok za rok 2014.

*
V dňoch 23. a 24.1.2015 (piatok a sobota) sa uskutoční zápis detí do prvého
ročníka Evanjelickej základnej školy, Palisády 57 pre školský rok 2015/2016. Zápis bude
prebiehať na pracovisku základnej školy Palisády 57 v nasledovnom čase: dňa
23.1.2015 (piatok) od 14.00 do 18.00, dňa 24.1.2015 (sobota) od 9.00 do 12.00. Bližšie
informácie o podmienkach a požadovaných dokladoch k zápisu sú uvedené na
www.evlyceum.sk/1.-stupen-zs---zapis/47
*
CZ Bratislava Staré mesto pozýva na ORGANOVÝ KONCERT Jána Vladimíra
Michalka, 14.12.2014 o 17,00h vo Veľkom kostole na Panenskej. Program: Franz Liszt,
Jacques Ibert, Sigfrid Karg-Elert.
*
Cirkevný zbor ECAV Bratislava – Rača pozýva na Adventné zastavenie pri slove
a hudbe v nedeľu, 14.12.2014, o 15,00h v kostole na Alstrovej ul. Diela známych
skladateľov zaznejú v podaní umelcov: Linda Ballová – soprán, Ivica Gabrišová - flauta,
Juraj Tomka – husle, Miriam Rodriguez Brüllová – gitara. Duchovné slovo - Dušan
Kováčik. Vstupné je dobrovoľné.
*
3. novoročný koncert sa uskutoční 6. 1. 2015 o 15,00 v ev. kostole v Petržalke.
Tohto stretnutia sa pravidelne zúčastňuje aj náš zborový spevokol spolu s ďalšími
spevokolmi z Bratislavy.
*

Ofera minulú nedeľu bola 232,89 €.

ZZoossnnuullíí::
CZ Legionárska: † Lubomír Dostálek, 68 r. † Anna Kopecká, 86 r.

24.12.2014 Štedrý večer – Služby Božie – 16,00h
25.12.2014 1. sviatok vianočný – Služby Božie – 10,30h
26.12.2014 2. sviatok vianočný – Služby Božie – 10,30h (po skončení sl. Božích VP)
28.12.2014 Nedeľa – Služby Božie – 10,30h
31.12.2014 Silvester – Služby Božie – 17,00h
1.1.2015

Slávnostné služby Božie – 10,30h

4.1.2015

Nedeľa – Služby Božie – 10,30h

6.1.2015

Služby Božie – Traja králi – 10,30h

Pravidelné stretnutia v našom CZ:
Pondelok – 15. 12. 2014
Utorok – 16. 12. 2014

Streda – 17. 12. 2014

Štvrtok – 18. 12. 2014

Piatok – 19. 12. 2014

Nedeľa – 21. 12. 2014

14,15h Vyučovanie konfirmandov – 2. ročník
(Vzdelávanie ku kresťanskej dospelosti. Ročník navštevujú mladí
narodení v roku 2002, 2001 a starší)
10,30h Služby Božie DD - Stupava
(Služby Božie pre sestry a bratov, ktorí bývajú v Domove dôchodcov)
18,30h Nácvik spevokolu – zborová sieň
(pozývame medzi nás všetkých, ktorí radi spievajú, nácvik spevokolu trvá
hodinu a máte možnosť stráviť čas v spoločenstve milej duchovnej
rodiny)
14,30h Vyučovanie konfirmandov – 1. ročník
(Vzdelávanie ku kresťanskej dospelosti. Ročník navštevujú mladí
narodení v roku 2003, 2002 a starší)
18,00h Biblická hodina – zborová sieň
Téma: Odkaz Jána Krstiteľa.
(štúdium Biblie, pre všetkých, ktorí túžia po hlbšom poznaní Božieho
slova)
9,00h Služby Božie DD - EDS Partizánska
(Služby Božie pre sestry a bratov, ktorí bývajú v Domove dôchodcov)
18,30h Od-mlad – zborová sieň
(stretnutie nielen mladých ľudí, ale rôznej vekovej kategórie, pre
všetkých, ktorí chcú tráviť čas v spoločenstve a v Božej blízkosti, na
chválach, pri Božom slove a na modlitbách)
15,00h Dorast – zborová sieň
(stretnutie mladých od konfirmačného veku až do 20 rokov, pri
spoločných hrách, výklade Božieho slova a pri piesňach doprevádzaných
našou hud. skupinou)
18,00h Modlitby – kancelária br. farára
(spoločný čas pri modlitbách za náš cirk. zbor ale aj za všetkých, ktorí
modlitby potrebujú, príďte sa spoločne modliť za svoje rodiny aj všetko
čo máte na srdci do našej skupinky)
10,30h Služby Božie – kostol
(káže domáci brat farár Július Filo)
10,30h Besiedka – detská miestnosť
(svoje deti, vnúčatá môžete priviesť na besiedku, ktorá je počas služieb
Božích v priestoroch nášho kostola. Je rozdelená do dvoch skupín predškolskej a školskej.)
18,00h Spoločné čítanie Písma svätého – zborová sieň

Ú
Úrraaddnnéé hhooddiinnyy ffaarrsskkééhhoo úúrraadduu::

Pondelok:
12,00 hod. 15,30 hod.
Utorok:
12,00 hod. 18,30 hod.
Streda:
10,00 hod. 18,00 hod.
Štvrtok:
Nestránkový deň
Piatok:
10,00 hod. 15,30 hod.
mimo úradných hodín je možné dohodnúť si stretnutie telefonicky: 0915 87 22 48

