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Život, ktorý patrí Pánovi
Oslovenie
Predspev: Najsvätejší,
Bože všemohúci, pre Syna svojho jednorodeného, Jezu Krista láskavého, zošli
nám Ducha Svätého, ktorý by aj naše srdcia sám ohňom zapálil a pri rozličnosti
jazykov všetky národy v jednotu viery zhromaždil. Haleluja, sláva Bohu!
Pieseň č. 341
Sláva, pozdrav, kolekta
Evanjelium – Lk 12, 2-9; 32
Pieseň č. Každý deň
Kázeň R 14, 1-9
Modlitba, oznamy
Pieseň č. 300 – 1. a 2.v.
Večera Pánova
Áronovské požehnanie
Pieseň č. 300 – 5. a 6.v.

Každý deň
1. Každý deň do každej žitia chvíle, novú silu Spasiteľ mi dá. Svoje dieťa
povzbudzuje mile, tak ho v smútku tieseň nehlodá. Božia láska žiadnych
hraníc nemá, dobrým iba obdarí ma Pán. Srdca bolesť s potešením
zmieňa, dobre vedie k neba výšinám.
2. Každý deň je Vykupiteľ pri mne, nová milosť ožaruje púť. Keď ma na
nej bôľu mračno stihne, chce i môže svetlo poskytnúť. Pán Boh sľúbil
chrániť svoje dieťa, nad ním bdie, svoj opatruje ľud. Jasne písma
zasľúbenia svietia, živej vody vyteká tu prúd.
3. Pomôž Pane v chvíli skúšok dúfať, v Tvojom slove ponorený byť, nedaj
chvieť sa, so strachom sa túlať, viery plameň pod nádobu skryť. Túžim
prijať z ruky Tvojej skromne, každú z vopred vyznačených ciest. Deň čo
deň Ty bývaj, pracuj vo mne, ráč ma k cieľu nebeskému viesť.

KKáázzňňoovvýý tteexxtt:: RR 1144,, 11--99
1 Slabého vo viere sa ujímajte, (a) nie, aby ste posudzovali jeho zmýšľanie. 2
Jeden verí, že môže všetko jesť; slabý je len zeleninu. 3 Kto je (všetko), nech
nepohŕda tým, kto neje (všetko), a kto neje (všetko), nech nesúdi toho, čo
(všetko) je. Veď Boh ho prijal. 4 Kto si ty, že súdiš cudzieho sluhu? On svojmu
Pánovi stojí, alebo padá. Ale bude stáť, lebo Pán má moc udržať ho. 5 Niekto
súdi, že jeden deň je viac ako druhý; iný zas súdi, že všetky dni (sú rovnaké). Len
nech je každý úplne presvedčený o svojom. 6 Kto zachováva (niektorý) deň,
Pánovi ho zachováva, [a kto nezachováva (niektorý) deň, Pánovi ho
nezachováva]. A kto je (všetko), Pánovi je, lebo Bohu ďakuje; kto však neje
(všetko), Pánovi neje, a tiež Bohu ďakuje. 7 Nikto z nás totiž nežije sebe a nikto
sebe neumiera. 8 Lebo ak žijeme, Pánovi žijeme, ak umierame, Pánovi
umierame. A tak či žijeme, či umierame, Pánovi sme. 9 Veď práve na to Kristus
umrel a ožil, aby panoval aj nad mŕtvymi aj nad živými.

M
Miillooddaarryy
*
Bohuznámi manželia ďakujú za Božie požehnanie a milostivé vedenie. Prosia
o Jeho ochranu a zdravie, Božie lekárstvo pre svojich blízkych. Venujú 1000 €.
*
Pri príležitosti ordinácie a kaplánskej skúšky Evky Guldanovej, ďakuje celá rodina
za Božie milostivé vedenie a požehnanie, za spoločenstvo v domácom cirkevnom zbore
a za naplnenie dôležitých cieľov v živote obidvoch dcér. Prosí o vedenie Duchom Svätým.
Venujú na náš cirkevný zbor 50 €.
*
Ďakujeme našej sestre presbyterke Herte a jej dcére za zakúpenie dverí pre
zborové kancelárie.

O
Ozznnaam
myy
*
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 €.
*
Prosíme naše ochotné sestry, ktoré by mohli pomôcť so zdobením medovníčkov
na vianočné obdarovanie aby sa prihlásili u sestry Danielky Verčimákovej.
*
Stretnutie Spoločenstva evanjelických žien sa bude konať v nedeľu, 2. 12. o 15.00
hod. v zborovej sieni na Legionárskej 6. Na tému „Poďte a radujte sa.“ bude hovoriť brat
farár Ján Hroboň.
*
Každú nedeľu si môžete u našej sestry kostolníčky Dášky Dvořáčkovej zakúpiť
časopisy: Evanjelický posol, Tvorbu, Cirkevné listy, Evanjelický východ. Tiež ponúkame MIRIAM: všeobecne kresťanský časopis určený hlavne ženám každého veku. Mužom
môže časopis pomôcť lepšie pochopiť ženské myslenie, alebo im môže poslúžiť ako
darček pre svoje maminky, manželky, sestry, priateľky,...

MIRIAM je alternatíva k bulváru. Venuje sa typickým ženským témam ako manželstvo,
výchova detí, práca, zdravý životný štýl, recepty, tvorivosť, domácnosť, k najpútavejším
rubrikám patria skutočné príbehy žien o problémoch, ktoré sa často dotýkajú každej z
nás. Cieľom je ponúknuť inšpiráciu pre hľadanie odpovedí u Boha. Časopis vychádza 4x
do roka, predajná cena je 1,50 EUR za výtlačok.
*
Každú nedeľu pred službami Božími alebo v týždni počas úradných hodín je
možnosť zaplatiť si cirkevný príspevok za rok 2012. Bratia a sestry, ktorí patria do našej
dcérocirkvi v Dúbravke si platia tento príspevok už len u nás v Dúbravke, nie na farskom
úrade Konventnej alebo Legionárskej. Ďakujeme za pochopenie.
*
Kde je hranica kompromisu? Čo je ešte v norme, čo je ešte prijateľné a čo už nie?
Práve na tieto a podobne otázky, ktoré si možno kladieme každý deň, by sme radi našli
odpoveď. Božie slovo nám dáva odpoveď, a tú nám odovzdá brat dekan EBF UK Mgr.
Ľubomír Batka, PhD., na najbližšej STOPKE, ktorá bude 25. novembra o 15.00 hod.
v Malom kostole, Panenská 28 (vchod z Lýcejnej).
*
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.
*
Všetkým, ktorí radi počúvajú organovú hudbu v krásnych priestoroch a na
kvalitných organoch, dávame do pozornosti koncerty a podujatia jubilejného 40. ročníka
festivalu Prehliadka mladých slovenských organistov, ktorý sa uskutoční v dňoch 26. až
30. novembra v Bratislave. Je to celoslovenské podujatie, na ktorom sa predstavia
študenti organovej hry zo všetkých profesionálnych umeleckých škôl Slovenska
(konzervatóriá a VŠMU). Podrobný rozpis podujatí nájdete na plagátoch vo vývesných
skrinkách
Cirkevného
zboru
a
na
internetovej
adrese
http://www.konzervatorium.sk/departments.php?odbor=1
*
V nedeľu 9. decembra o 17.00 hod. v Ev. kostole v Prievoze, Radničné námestie,
bude vystúpenie hudobnej skupiny Admirál z Gočova. Vstupné dobrovoľné. Po koncerte
si možno kúpiť CD s piesňami skupiny Admirál.
*
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 (25.11.)
10.30h Služby Božie s VP
Utorok (27.11.)
18.30h Nácvik spevokolu

Streda (28.11.)
15.30 Služby Božie Pri Kríži
Štvrtok (29.11.)
17.30h Biblická hodina
18.30h Mládež

Piatok (30.11.)
14.30h Vyučov. konfir.
1.roč.
17.30h Modlitby
Nedeľa (2.12.)
10.30h Služby Božie
16.00h Manželské večery

SSlluužžbbyy BBoožžiiee vv ddccéérroocciirrkkvváácchh
2. november
Nový kostol 8.30h - Šefranko
Veľký kostol 9.30h – Hlačoková
UPC
9.30h - Balko

10.00h - Grešo
17.00h - Mišina
Malý kostol 17.00h - Polcková

ZZoossnnuullíí
† Alžbeta Hvizdáková rod. Bibačicová, 91

† Irena Trohová, 79

Milé sestry a milí bratia. V EPST č. 47 je na poslednej strane predstavená
naša dcérocirkev Dúbravka v súvislosti s vysielaním našich služieb Božích
Slovenským rozhlasom. Bol som asi pred mesiacom redakciou EPST požiadaný o
zodpovedanie otázok týkajúcich sa Dúbravky. Vzhľadom na predchádzajúce zlé
skúsenosti s redakciou EPST ohľadom mojich príspevkov, som odpísal, aby so
mnou ako s prispievateľom nepočítali. Po dohode s predsedajúcim bratom farárom
Šefrankom sme do redakcie poslali výročnú správu zo života našej dcérocirkvi.
Poznámka v úvode tohto článku o nedodaní informácií a nekompetentný komentár
ku vzniku troch nových zborov v jeho závere ma ubezpečili o tom, že moje
rozhodnutie neprispievať do EPST je správne. Za iných okolností by som tak s
radosťou urobil, lebo určite je o čom písať v súvislosti s našou dcérocirkvou v
Dúbravke, a verím, že raz na to príde ten správny čas.

Ján Hroboň, zborový farár

