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Daj šancu Bohu
Predspev:
Ó Ježiši, Tvoje vtelenie 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. 12
Sláva, pozdrav, kolekta, Evanjelium J 8, 1-11
Pieseň č. 11, 1.v.
Program detí, Scénka
Pieseň č. 11 (požehnanie detí)
Kázeň Ž 1
Modlitba, oznamy
Pieseň č. 224, 1.v.
Antifóna č. 10
Kňaz: Bdejte každého času a modlite sa, hovorí Kristus Pán.
Zbor: Aby sme sa mohli postaviť pred Neho.
Kolekta, Áronovské požehnanie
Pieseň č. 224
Kázňový text: 1 Blahoslavený muž, ktorý nechodí podľa rady bezbožníkov, na ceste
hriešnikov nestojí a v kruhu posmievačov nesedí, 2 ale v zákone Hospodinovom má
záľubu, o Jeho zákone rozjíma dňom-nocou. 3 Bude ako strom zasadený pri vodných
tokoch, čo načas dáva ovocie a jeho lístie nevädne; a všetko, čo robí, sa vydarí. 4 Nie tak
bezbožníci; ale sú ako plevy, ktoré vietor rozvieva. 5 A preto neobstoja bezbožníci na súde,
ani hriešnici v zhromaždení spravodlivých. 6 Lebo vie Hospodin o ceste spravodlivých, ale
cesta bezbožných vedie do záhuby.
1 ŽALM

M
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*
Bohuznáma sestra pri príležitosti svojich narodenín ďakuje Pánu Bohu za požehnanie
a pomoc v každodennom živote. Venuje pre potreby nášho zboru 30 €.
*
Bohuznáma sestra spomína na svoju zlatú mamu Zorku Hodžovú – Jakovič pri výročí
narodenia. Ďakuje za Božie vedenie a požehnanie, venuje na potreby nášho zboru 20 €.
*
Bohuznáma rodina ďakuje za Božie milostivé vedenie a požehnanie. Porúča sa aj naďalej
do Jeho ochrany. Venuje 50 € na náš CZ.
*
Bohuznáma sestra s rodinou pri odchode do večnosti svojej drahej mamičky ďakuje
Pánu Bohu za jej život. Prosia o Božie vedenie a požehnanie pre celu rodinu. Venujú 100 €.

O
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*
Na budúcu nedeľu bude Večera Pánova počas služieb Božích.
*
Po službách Božích bude bazár s výrobkami z Klubu 6+ na podporu detského domova britskej
kresťanskej organizácie Teen Challenge v Swazijsku. Ďakujeme sestre, ktorá nám na bazár ušila
levanduľové vrecúška.
*
Cirkevný príspevok za rok 2012 si môžete zaplatiť pred službami Božími, alebo na farskom úrade
počas úradných hodín. Je to aj spôsob ako môžeme zistiť, koľko máme reálne členov v našom
cirkevnom zbore. Podľa kartotéky je nás okolo 1100 členov, no cirkevný príspevok si zaplatilo len 381
bratov a sestier, ktorým srdečne ďakujeme, ako aj tým, ktorí pravidelne myslia na náš cirkevný zbor
pri svojich milodaroch a samozrejme modlitbách.
*
Od septembra sa u nás v Dúbravke konali manželské večery. Ďakujeme našim sestrám, ktoré na
toto podujatie upiekli koláč.
*
V dňoch 25. a 26. januára 2013 (piatok, sobota) sa uskutoční zápis detí do prvého ročníka Evanjelickej
základnej školy, Palisády 57, Bratislava, pre školský rok 2013/2014.  Zápis bude prebiehať v nasledovnom
čase:  dňa 25. 1. 2013 (piatok) od 14.00 do 18.00 hod.  dňa 26. 1. 2013 (sobota) od 9.00 do 12.00 hod.
Bližšie informácie www.evlyceum.sk
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Nedeľa (16.12.)
10.30h Služby Božie, VP

Utorok (18.12.)
10.00h DD Stupava s VP
18.30h Nácvik spevokolu

Nedeľa (23.12.)
10.30h Služby Božie s VP

SSlluužžbbyy BBoožžiiee vv ddccéérroocciirrkkvváácchh
23. december
Nový kostol
Veľký kostol
UPC

8.30h - Šefranko
9.30h - Polcková
9.30h - Mozola

10.00h - Mišina
Malý kostol 17.00h - Hlačoková

17.00h - Grešo

Služby Božie počas vianočných sviatkov
23.12.2012
24.12.2012
25.12.2012
26.12.2012
30.12.2012
31.12.2012
1.1.2013

Služby Božie s VP – 10,30h
Štedrý večer – Služby Božie – 16,00h
1. sviatok vianočný – Služby Božie – 10,30h
2. sviatok vianočný – Služby Božie – 10,30h (po skončení sl. Božích Večera Pánova)
Služby Božie – 10,30h
Silvester – Služby Božie – 17,00h
Slávnostné služby Božie – 10,30h

