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Zlomené srdce
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!
Pieseň č. 25
Sláva, pozdrav, kolekta
Kázňový text:
Evanjelium Lk 5, 27-32
Bohu milou obeťou je duch
Pieseň č. 30 (požehnanie detí)
skrúšený; Ty, Bože, nepohŕdaš
Kázeň Ž 51, 19
srdcom skrúšeným a zdrveným.
Modlitba, oznamy
Ž 51, 19
Pieseň č. 604
Večera Pánova
Antifóna č. 8
Kňaz: Ježiš Kristus je ten čo mal prísť. Haleluja.
Zbor: Nebudeme čakať iného Spasiteľa. Haleluja.
Kolekta, Áronovské požehnanie
Pieseň č. 634

Služby Božie počas vianočných sviatkov
24.12.2012

Štedrý večer – Služby Božie – 16,00h

25.12.2012
26.12.2012
30.12.2012

1. sviatok vianočný – Služby Božie – 10,30h
2. sviatok vianočný – Služby Božie – 10,30h (po skončení sl. Božích Večera Pánova)
Služby Božie – 10,30h

31.12.2012

Silvester – Služby Božie – 17,00h

1.1.2013

Slávnostné služby Božie – 10,30h

6.1.2013

Služby Božie – 10,30h

Milí bratia a milé sestry, prajeme Vám požehnane vianočné sviatky naplnené Božou
láskou, viditeľnou v našich vzťahoch.

M
Miillooddaarryy
*
Bohuznáma sestra ďakuje Pánu Bohu za doterajšie vedenie a požehnanie a prosí o
pomoc v každodennom živote. Venuje pre potreby nášho zboru 30 €.
*
Bohuznáma rodina si s láskou spomína na svojho drahého manžela, ocka a starého
ocka Pavla Štibraného, ktorého si povolal náš Pán k sebe dňa 22. decembra, deň po 4.
adventnej nedeli, presne pred pätnástimi rokmi. Možno preto, že mal veľmi rád tieto
sviatky. Spomína na neho celá rodina s veľkou úctou a láskou a najmä na jeho odkaz "
Choďte vždy s Bohom...". Venuje 50 €.
*
Náš spolubrat si s láskou spomína na svoju drahú manželku, ktorá ho predišla do
večnosti po ťažkej chorobe pred 10-timi rokmi. Prosí o Božie potešenie. Ďakuje Pánu
Bohu za svojich najbližších, aj za spoločenstvo bratov a sestier tu v Dúbravke a tiež za
úspešnú operáciu, ktorú nedávno podstúpil. Prosí o ďalšie Božie milostivé vedenie,
zdravie a požehnanie. Venuje 50 €.

O
Ozznnaam
myy
*
Ďakujeme vám za zakúpenie detských výrobkov na vianočnom bazáre minulú nedeľu.
Vyzbierali sme 220 €.
*
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 392 bratov a sestier, ktorým srdečne ďakujeme, ako aj tým, ktorí
pravidelne myslia na náš cirkevný zbor pri svojich milodaroch a samozrejme modlitbách.
* Stretnutie Spoločenstva evanjelických žien sa bude konať v nedeľu 6. januára o 15.00 hod. v
Cirkevnom zbore Petržalka na Strečnianskej ulici. Na tému „Ježiš Kristus – naša nádej“ bude
prednášať br. konsenior Ján Kolesár. Po stretnutí bude o 16.00 hod. koncert skupiny Nádej, na
ktorý tiež srdečne pozývame. Vystúpi aj náš spevokol.
*
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

SSlluužžbbyy BBoožžiiee vv ddccéérroocciirrkkvváácchh
24. december
Nový kostol
Veľký kostol
25. december
Nový kostol
Veľký kostol

14,30h - Šefranko
14,30h - Halčoková

16,30h - Mišina
16,30h - Polcková

8,30h - Grešo
9,30h – Hlačoková

10,00h - Šefranko
17,00h - Mišina
Malý kostol - 17,00h – Polcková

ZZoossnnuullíí
Ing. Miloš Beťko, 85
Ing. Jozef Staroň, DrSc., 92

17,00h - Grešo

