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Keď treba pohŕdať pánom
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: Bratia a sestry! Zhromaždili sme sa na tomto svätom mieste, aby
sme spoločne počúvali Božie slovo a aby sme sa modlitbami a chválami utiekali k
trojjedinému Pánu Bohu o pomoc a zmilovanie. Keďže sa vlastnou silou
nemôžeme zbaviť svojich hriechov, volajme spoločne k Pánu Bohu týmito
slovami:
Zbor: Všemohúci a láskavý Bože! Zmiluj sa nad nami a odpusť nám naše hriechy.
Pomáhaj nám, aby sme tu prežívali pravé spoločenstvo s Tebou. Upevni aj
spoločenstvo medzi nami, keď Ťa budeme vzývať, chváliť a velebiť. Vypočuj nás
pre Ježiša Krista, nášho Pána a Spasiteľa. Amen.
Kňaz: Pán Ježiš nás uisťuje o odpúšťajúcej Božej milosti, keď nám aj dnes hovorí:
Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale
večný život mal každý, kto verí v Neho. Amen.
Pieseň č. 357
Sláva, pozdrav, kolekta, Epištola - 1Tim 6, 6-12
Pieseň č. 483 (požehnanie detí)
Evanjelium Lk 22, 1-6
Viera všeobecná kresťanská
Pieseň č. 512
Kázeň Mt 6, 24
Modlitba, oznamy
Pieseň č. 634 – 1.v.
Antifóna č. 60
Kňaz: Slúžte Hospodinu v bázni a veseľte sa v Ňom.
Zbor: Blahoslavení, čo sa k Nemu utiekajú.
Kolekta, Áronovské požehnanie
Pieseň č. 634

Kázňový text: Mt 6, 24
24 Nikto nemôže slúžiť dvom pánom; lebo buďto jedného bude nenávidieť
a druhého milovať, alebo jedného sa bude pridŕžať a druhým pohrdne.
Nemôžete slúžiť Bohu aj mamone.

M
MIILLO
OD
DAARRYY::
*
Bohuznámi manželia z vďačnosti Pánu Bohu a s prosbou o ďalšiu pomoc
v starobe o silu a zdravie, venujú 15 €.
*
Bohuznáma sestra ďakuje Pánu Bohu za sprevádzanie životom a pri príležitosti
svojich narodenín venuje 50 €.
*
Bohuznámy brat pri platení CP cez internet banking venuje milodar 50 € na náš CZ.
*
Bohuznámy brat sa z milosti Božej dožil svojich narodenín. Ďakuje za Božie
požehnanie a sprevádzanie. Venuje 52 €.
*
Bohuznáma rodina si s láskou spomína na svoju sestru, ktorá odišla do večnosti
pred rokom. Venuje 30 €.

O
OZZN
NAAM
MYY::
*
Budúca nedeľa bude programom venovaná našim najmenším. Tešíme sa na
program našich deti z besiedky aj z náboženstva.
*
Klub 6+ pre deti bude v sobotu 8.2.2014 o 9,30h.
*
Výročný zborový konvent chystáme v našom CZ v nedeľu 23.2.2014.
*
Modlitby 24/1 budú v piatok 14.2. od 18,00 do soboty 18,00.
*
Prosím Vás, aby ste pripomenuli svojim blízkym a evanjelickým rodinám vo
Vašom okolí, že si môžu zaplatiť cirkevný príspevok za rok 2013, aj za nový rok 2014 počas úradných hodín na farskom úrade u nás v Dúbravke, alebo pred sl. Božími každú
nedeľu, tiež cez internet banking.
Chceme tak zistiť, koľko členov má reálne náš cirkevný zbor v Dúbravke. Od roku 2011
si u nás zaplatilo CP 513 členov. V kartotéke evidujeme 1092 členov.
*
Stretnutie Spoločenstva evanjelických žien veľkej Bratislavy sa bude konať
2. februára 2014 o 15,00h v zborovej sieni na Legionárskej ulici. Prednášať na tému “Štefánik
- s odstupom času” bude prof. Ján Fuska. Srdečne Vás pozývame!
*
Hľadáte škôlku pre vaše 3 – 6 ročné dieťa? Evanjelická materská škôlka v Petržalke
prijme aj deti z Dúbravky. Viac informácií na nástenke.
*
Ofera - 23.1.2014 bola 216,92 €.

PPrrooggrraam
m ttýýžžddňňaa
2.2.2014 Nedeľa
10,30 Služby Božie
10,30 Detská besiedka
4.2.2014 Utorok
18,30 Spevokol

5.2.2013 Streda
15,30 Služby Božie DD Pri Kríži
18,00h Biblická hodina
6.2.2014 Štvrtok
9,00 Služby Božie kaplnka EDS
18,30 Od-mlad

7.2.2014 Piatok
14,30 Vyuč. konfirmandov
15,15 Dorast
17,30 Modlitby
8.2.2014 Nedeľa
10,30 Služby Božie

