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"Pokoj Vianoc je založený na spravodlivosti"
(káže Mgr. Ondrej Prostredník, PhD.)
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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: 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. 39
Sláva, pozdrav, kolekta
Epištola R 15, 10-13
Pieseň č. 62
Evanjelium Lk 1, 76-80
Viera všeobecná kresťanská
Pieseň č. 590
Kázeň Iz 9, 1-6
Modlitba, oznamy
Pieseň č. 596 – 1. a 2.v.
Antifóna č. 17
Kňaz: Veľký prorok povstal medzi nami. Haleluja!
Zbor: A Boh navštívil svoj ľud. Haleluja!
Kolekta, Áronovské požehnanie
Pieseň č. 596

Kázňový text: Iz 9, 1-6
1 Ľud, ktorý chodí vo tme, uzrie veľké svetlo; nad tými, ktorí bývajú v
temnej krajine, zažiari svetlo.
2 Rozmnožil si plesanie, zveľadil si radosť, radujú sa pred Tebou, ako sa
radujú v žatve, ako plesajú, keď rozdeľujú korisť.
3 Lebo jarmo, ktoré ho zaťažuje, i palicu na jeho chrbte a prút jeho
poháňača dolámeš ako v deň Midjáncov.
4 Lebo každá hrmotne dupotajúca obuv a v krvi pováľaný plášť zhorí a
bude potravou ohňa.
5 Lebo dieťa sa nám narodilo, syn nám je daný; na jeho pleciach spočinie
kniežatstvo, jeho meno bude: Predivný radca, Mocný Boh, Otec večnosti,
Knieža pokoja.
6 Veľká bude jeho vláda a nebude konca pokoju na tróne Dávidovom a v
jeho kráľovstve, lebo ho upevní právom a spravodlivosťou odteraz až
naveky. Horlivosť Hospodina mocností to urobí.
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Stretnutie Spoločenstva evanjelických žien (SEŽ) veľkej Bratislavy sa bude
konať 5. januára 2014 o 15,00h v Starom lýceu na Konventnej ulici. Prednášať na
tému “Všetko s modlitbou” bude sestra farárka Erika Hlačoková. Srdečne Vás
pozývame!
*
6.1.2014 o 15,00h sa uskutoční v CZ Petržalka novoročný koncert
spevokolov Bratislavy. Spievať bude aj náš spevokol. Srdečne pozývame.
*
Spevokol sa k nácviku stretne 6.1.2014 o 13,30h u nás v kostole.
*
V novom roku od 12. 1. – 19.1.2014 bude Aliančný modlitebný týždeň BA.

Služby Božie počas sviatkov
31.12.2013

Silvester – Služby Božie – 17,00h

1.1.2014

Slávnostné služby Božie – 10,30h

5.1.2014

Služby Božie – 10,30h

6.1.2014

Služby Božie – 10,30h

