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PPRRO
OG
GRRAAM
M
Úvodné 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
Epištola R 12, 9-16
Pieseň č. 345 - požehnanie detí
Evanjelium J 2, 1-11,
Viera všeobecná kresťanská
Pieseň č. 238
Kázeň Žid 12,12-17
Modlitba, oznamy
Pieseň č. 222 – 1.v.
Antifóna č. 63
Kňaz: Posväť nás, Pane, aby sme všetci jedno boli.
Zbor: Aby svet uveril, že Ťa Otec poslal.
Kolekta, Áronovské požehnanie
Pieseň č. 222

Kázňový text: Žd 12, 12-17

12 Preto: zase vzpružte ochabnuté ramená a podlomené kolená! 13 A
urovnajte si chodníky nohám, aby to, čo je chromé, sa nevytklo, ale
radšej ozdravelo. 14 Hľadajte pokoj s každým človekom i posvätnosť,
bez ktorej nikto neuvidí Pána! 15 Dbajte, aby nikto nevypadol z milosti
Božej; aby nevyrástol ako nejaký horký koreň a nepôsobil trápenie a
aby sa ním mnohí nepoškvrnili; 16 aby nikto nebol smilníkom alebo
bezbožníkom ako Ézav, ktorý si za jeden jediný pokrm predal
prvorodenstvo. 17 Veď viete, že aj keď neskôr chcel zdediť požehnanie,
bol zavrhnutý, a hoci ho so slzami hľadal, nenašiel možnosť pokánia.

M
MIILLO
OD
DAARRYY::
*
Bohuznámy brat pri svojich 70. narodeninách ďakuje Pánu Bohu za doterajšie
vedenie, prosí aj naďalej o Božiu pomoc pre seba a svoju rodinu. Venuje na CZ 70 €.
*
Bohuznámy brat pri príležitosti životného jubilea 70 rokov prosí o Božie
požehnanie pre celú rodinu a venuje na CZ 100 €.

O
OZZN
NAAM
MYY::
*
Budúcu nedeľu budeme mať spoločnú Večeru Pánovu.
*
Katolícka farnosť Bratislava Dúbravka a Evanjelický a. v. cirkevný zbor Bratislava
Dúbravka Vás pozýva v stredu 22. januára 2014 o 18.50 hod. do KOSTOLA DUCHA SVÄTÉHO
V DÚBRAVKE na modlitebné stretnutie v rámci Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov,
ktorý je spoločnou iniciatívou Komisie pre vieru a poriadok Svetovej rady cirkví a Pápežskej
rady na podporu jednoty kresťanov.
*
V dňoch 24. a 25. januára 2014 (piatok, sobota) sa uskutoční zápis detí do prvého
ročníka Evanjelickej základnej školy, Palisády 57, Bratislava pre školský rok 2014/2015.
Zápis bude prebiehať v nasledovnom čase:
➢ dňa 24. 1. 2013 (piatok) od 14.00 do 18.00 ➢ dňa 25. 1. 2013 (sobota) od 9.00 do 12.00.
Bližšie informácie o podmienkach a požadovaných dokladoch k zápisu sú uvedené na
webovej stránke školy – www.evlyceum.sk
*
Ofera 6.1.2014 bola 195, 51 €.

PPrrooggrraam
m ttýýžžddňňaa
19.1.2014 Nedeľa
10,30 Služby Božie
10,30 Detská besiedka
20.1.2014 Pondelok
14,30 Vyuč. konfirmandov

21.12.2014 Utorok
18,30 Spevokol
23.1.2014 Štvrtok
9,00 Služby Božie kaplnka EDS
18,30 Odmlad

24.1.2014 Piatok
14,30 Vyuč. konfirmandov
17,30 Modlitby
26.1.2014 Nedeľa
10,30 Služby Božie s VP
10,30 Detská besiedka

