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Adventné zastavenia - Správne využitý čas
Oslovenie
Predspev: Rosu dajte

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. 343
Sláva, pozdrav, kolekta, Žalm 24, 1-10
Pieseň č. 20
Evanjelium Lk 4, 16-21
Viera všeobecná kresťanská
Pieseň č. 642
Kázeň Ef 5, 14b-17

Modlitba, oznamy
Pieseň č. 644 – 1. a 2.v.
Antifóna č. 4
Kňaz: Pripravujte cestu Pánovi.
Zbor: Vyrovnávajte chodníky Bohu nášmu.
Kolekta, Áronovské požehnanie
Pieseň č. 644 – 3. a 4.v.

KKáázzňňoovvýý tteexxtt:: EEff 55,, 1144bb--1177
1144 PPrreebbuuďď ssaa,, kkttoo ssppííšš,, vvssttaaňň zz m
mŕŕttvvyycchh aa zzaasskkvviiee ssaa ttii KKrriissttuuss.. 1155 PPrrííssnnee tteeddaa
ddbbaajjttee,, aakkoo oobbccuujjeettee,, nniiee aakkoo nneem
múúddrrii,, aallee aakkoo m
múúddrrii.. 1166 VVyykkuuppuujjttee ččaass,, lleebboo
ddnnii ssúú zzlléé.. 1177PPrreettoo nneebbuuďďttee nneerroozzuum
mnníí,, aallee rroozzuum
meejjttee,, ččoo jjee vvôôľľaa PPáánnoovvaa..

M
Miillooddaarryy
*
Bohuznáma sestra pri platení cirkevnej dane s vďakou Pánu Bohu za preukazovanú
milosť a s prosbou o Jeho požehnanie a vedenie svojej rodiny venuje na CZ 50 €.
*
Z vďačnosti za dobrotu a milosť Pánovu, ktorými sú prehojne naplnené naše dni.
Za Jeho prút a palicu, ktoré nás neprestajne potešujú. Venuje naša sestra svoj desiatok.

O
Ozznnaam
myy
*
Adventné stretnutie SEŽ veľkej Bratislavy sa bude konať dňa 2.12.2012 o 15.00 na
Legionárskej 6 a bude spojené s občerstvením. Na tému: „Poďte a radujte sa“ bude hovoriť
brat farár Ján Hroboň. Srdečne pozývame.
*
Ponúkame vám knihu nášho katechétu Martina Kováča – Štúrovci, ako ste ich
nepoznali. Táto kniha sleduje duchovný prerod Štúrovcov a ich vplyv na duchovné prebudenie
v našej cirkvi. Cena 8 €.
*
Prvá adventná nedeľa roku 2012 pripadá na 2. decembra. Táto nedeľa bola Generálnym
presbyterstvom ECAV na Slovensku určená pre povinnú oferu do Podporného fondu
Generálnej podporovne.
*
Evanjelické lýceum, Vranovská 2, Bratislava pozýva všetkých záujemcov o štúdium na DEŇ
OTVORENÝCH DVERÍ, ktorý sa uskutoční dňa 5. decembra 2012 v priestoroch školy na Vranovskej 2 od
9.30 do 13.30 hod. Bližšie informácie na www.evlyceum.sk
Evanjelická základná škola, Palisády 57, Bratislava pozýva všetkých záujemcov o štúdium na DEŇ
OTVORENÝCH DVERÍ, ktorý sa uskutoční dňa 10. decembra 2012 v priestoroch školy od 9.00 do 12.00
hod. Bližšie informácie na www.evlyceum.sk
*
Tradičný Vianočný spev pre život pre Nadáciu Výskum rakoviny s Veľkým zborom donských
kozákov bude v 3. adventnú nedeľu 16. 12. 2012 o 16.00 hod. vo Veľkom kostole. Vstupenky za
najlepšie ceny v kníhkupectvách Reformata a Jonatán. (www.juras.sk).

PPrrooggrraam
m ttýýžžddňňaa
Nedeľa (2.12.)
10.30h Služby Božie, VP
16.00h Manželské večery
Pondelok (3.12.)
15.30 Vyučov. konfirm. 2.roč.

Utorok (4.12.)
10.00h DD Stupava
18.30h Nácvik spevokolu
Štvrtok (6.12.)
17.30h Biblická hodina
18.30h Mládež

Piatok (7.12.)
14.30h Vyučov. konfir. 1.roč.
17.30h Modlitby
Nedeľa (9.12.)
10.30h Služby Božie, VP

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

8.30h - Grešo
9.30h – Polcková
9.30h - Mozola

10.00h - Šefranko
Malý kostol 17.00h - Hlačoková

17.00h - Mišina

ZZoossnnuullíí
† Anna Slováková 53 r. † Mária Hokinová, 89

† Jarmila Racková 89 r. † Božena Hronská, 86 r. † Štefan Čukan, 81 r.

