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Jednota s Bohom
PROGRAM
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. 365
Sláva, pozdrav, kolekta, Epištola 1 J 4, 10-16
Pieseň č. 646 (požehnanie detí)
Evanjelium J 17, 1-8, Viera všeobecná kresťanská
Pieseň č. 486
Kázeň
Modlitba, oznamy
Pieseň č. 311 – 1.v.
Antifóna č. 18
Kňaz: Ver v Pána Ježiša a budeš spasený ty aj tvoj dom.
Zbor: Ja a môj dom budeme slúžiť Hospodinu.
Kolekta, Áronovské požehnanie
Pieseň č. 311

MILODARY
*
Pri poslednej rozlúčke so svojou drahou sesternicou, švagrinou, krstnou mamou
a tetou, s vďačnosťou voči Pánu Bohu za jej život venuje rodina Dvořáčková na potreby
CZ Dúbravka 50 €.
*
Bohuznámy brat s vďačnosťou Pánu Bohu za Jeho milostivé žehnanie a vedenie
prosí o Božiu ochranu pre svoju manželku pred nastávajúcou operáciou. Venuje 50 €.
*
Bohuznáma sestra ďakuje Pánu Bohu za pomoc a vedenie a porúča sa aj naďalej do
Jeho milostivých rúk. Venuje 10 € na náš CZ.

Kázňový text: J 17 - 11b, 13, 15, 17, 21, 24, 26
11 Otče Svätý; tých, ktorých si mi dal, zachovávaj vo svojom mene, aby boli jedno ako
my. 13 Ale teraz idem k Tebe a toto hovorím vo svete, aby moju radosť mali úplnú v
sebe. 15 Neprosím, aby si ich vzal zo sveta, ale aby si ich zachoval od zlého.
17 Posväť ich v pravde - Tvoje slovo je pravda. 21 aby všetci jedno boli; ako Ty, Otče,
si vo mne a ja som v Tebe, aby aj oni boli v nás, aby svet uveril, že si ma Ty poslal.
24 Otče, chcem, aby aj tí, ktorých si mi dal, boli so mnou, kde som ja, a videli moju
slávu, ktorú si mi dal, pretože si ma miloval ešte pred založením sveta. 26 Oznámil
som im Tvoje meno, a ešte oznámim, aby láska, ktorou si ma miloval, bola v nich a
aby som ja bol v nich.

OZNAMY
*
Na budúcu nedeľu bude počas služieb Božích Večera Pánova.
*
Pozývame vás na biblickú hodinu, každý štvrtok o 17.30h. Téma: Božia diagnostika
cirkevných zborov Zj 2, 1-7.
*
Ofera minulú nedeľu bola 152,19 €. Srdečne ďakujeme.

*

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 tomto 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 webovej stránke školy – www.evlyceum.sk
*
Klub spoločnosti TVORBA pozýva svojich členov a sympatizantov na ďalšie stretnutie, ktoré bude v stredu 30.
januára 2013 o 17.00 hod. v Starom evanjelickom lýceu na Konventnej ul. 15.  Prednášať bude prof. MUDr. Igor
Riečanský.  Téma prednášky: „Pohľad na vývoj medicíny vo vzťahu k aktivitám a prínosom lekárov pôsobiacich v (bývalej)
evanjelickej nemocnici“. Bratia a sestry, tešíme sa na Vašu účasť; nedajte si ujsť túto zaujímavú prednášku člena našej
cirkvi pôsobiaceho v medicínskej oblasti.

PROGRAM TÝŽDŇA:
Ne 20.1.2013
10.30h Služby Božie
Modlitby po SB
Po 21.1.2013
15.30h Konfirm. vyuč. 2. roč.

Ut 22.1.2013
18.30h Nácvik spevokolu
St 23.1.2013
15.30h Služby Božie DD Pri Kríži
Št 24.1.2013
17.30h Biblická hodina
18.30h Mládež

Pia 25.1.2013
14.30h Konfirm. vyuč. 1. roč.
18.00h Modlitby
Ne 27.1.2013
10.30h Služby Božie s VP
Modlitby po SB

Milí bratia a sestry, ako sme na začiatku Nového roka spomínali, chceme
zintenzívniť náš modlitebný život. Preto sme pre Vás pripravili príležitosť zapojiť sa
do modlitieb. Každú nedeľu po službách Božích sa budeme v malej skupinke modliť
za jednotlivé starosti aj radosti, ktoré máme.
Túto nedeľu, pozývame tých, ktorí sa chcú modliť za svojich blízkych, ktorí majú
problémy v manželstve. V zborovej sieni vás budú čakať naše sestry a bratia, ktorí sa
budú s vami zdieľať a modliť. Toto stretnutie nebude dlhé, aby ste mohli byť včas
doma. Na budúcu nedeľu budeme prosiť za svoje deti.

