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Rodičovská autorita
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!
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. 12
Sláva, pozdrav, kolekta
Star. text – 1 Sam 1, 1-8
Pieseň č. 19 (požehnanie detí)
Evanjelium - Mt 18, 1-11
Viera všeobecná kresťanská
Pieseň č. 561
Kázeň - 1 Sam 1, 9-20
Modlitba, Oznamy
Pieseň č. 456 – 1. a 2.v.
Antifóna č. 8
Kňaz: Ježiš Kristus je ten, čo má prísť. Haleluja.
Zbor: Nebudeme čakať iného Spasiteľa. Haleluja.
Kolekta, Áronovské požehnanie
Pieseň č. 456

Kázňový text: 1 S 1, 9-20
9 Keď sa v Šíle najedli a napili, Anna vstala a predstúpila pred
Hospodina; zatiaľ kňaz Éli sedel na stolci pri dverách chrámu
Hospodinovho. 10 Ona, roztrpčená v duši, sa modlila k Hospodinovi a
veľmi plakala. 11 I urobila takýto sľub: Hospodine mocností, ak
vzhliadneš na trápenie svojej služobnice a rozpomenieš sa na mňa, ak
nezabudneš na svoju služobnicu, ale dáš jej mužského potomka,
oddám ho Tebe, Hospodine, po všetky dni jeho života, a britva sa
nedotkne jeho hlavy. 12 Keď sa už dlho modlila pred tvárou
Hospodinovou, Éli pozoroval jej ústa. 13 Anna si však hovorila v srdci:
len pery sa jej chveli, ale hlas jej nebolo počuť, preto ju Éli pokladal za
opitú. 14 Povedal jej Éli: Dokedy sa budeš ešte správať ako opitá?
Preber sa zo svojho opilstva. 15 Anna odpovedala takto: Nie, pane
môj, som žena, ktorej je ťažko na duši; nepila som ja víno ani iný
opojný nápoj, ale vylievala som si dušu pred Hospodinom. 16
Nepokladaj svoju služobnicu za naničhodnicu, lebo od veľkého žiaľu a
zármutku hovorila som až doteraz. 17 Nato jej Éli odpovedal: Choď v
pokoji a Boh Izraela nech ti splní to, o čo si Ho prosila. 18 Ona
odpovedala: Kiež tvoja služobnica nájde milosť v tvojich očiach! Nato
žena odišla svojou cestou, zajedla si a jej tvár už nebola smutná.
19 Včasráno vstali, poklonili sa pred Hospodinom a vracajúc sa, prišli
domov do Rámy. Potom Elkána poznal svoju ženu Annu a Hospodin sa
na ňu rozpomenul. 20 Po určitom čase počala, porodila syna a dala
mu meno Samuel, lebo povedala: Vyprosila som ho od Hospodina.

7.12.2014 o 15,00h bude u nás v Dúbravke stretnutie žien
Bratislavského seniorátu. Pozývame aj naše sestry na toto
podujatie. Na tému - 3. Božie prikázanie: “Pamätaj, že máš
sviatočný deň svätiť” bude hovoriť brat farár Ján Hroboň.
Prosíme naše sestry o koláče a pomoc pri občerstvení.

O
OZZN
NA
AM
MYY::
*

Počas adventných nedieľ bude Večera Pánova po skončení služieb Božích.

*
Modlitby 12/1 budú 13.12.2014 od 7,00h do 19,00h. Pri východe z kostola sa
môžete zapísať do zoznamu.
*
Každú nedeľu pred službami Božími alebo v týždni počas úradných hodín je
možnosť zaplatiť si cirkevný príspevok za rok 2014.
*
U sestry kostolníčky Dášky si môžete zakúpiť Tesnú bránu – 3,30 € a stolový
kalendár – 2,60 €.

*
Dnešná ofera je určená Generálnym presbyterstvom ECAV pre Generálnu
podporoveň.
*
Cirkevný zbor ECAV Bratislava – Rača pozýva na Adventné zastavenie pri slove
a hudbe v nedeľu, 14.12.2014, o 15,00h v kostole na Alstrovej ul. Diela známych
skladateľov zaznejú v podaní umelcov: Linda Ballová – soprán, Ivica Gabrišová flauta, Juraj Tomka – husle, Miriam Rodriguez Brüllová – gitara. Duchovné slovo Dušan Kováčik. Vstupné je dobrovoľné.
*
Rím. kat. farnosť Bratislava – Devínska N. V. pozýva na stretnutie „Začíname
spolu advent“, dnes o 15,00h – Koncert komornej hudby, o 16,00h – Otvorenie
výstavy „To, čo ma prenasleduje“, v F centre, Istrijská 4.
*
Riaditeľka Ev. lýcea pozýva na Deň otvorených dverí na Evanjelickom lýceu. Uskutoční
sa v stredu 3.12.2014 od 9.00 v budove školy na Vranovskej 2 v Bratislave.
Škola ponúka bilingválne slovensko-anglické vzdelávanie v 5-ročnej forme štúdia. Na
5-ročnú formu štúdia sa môžu prihlásiť žiaci 8. a 9. ročníka základnej školy a kvarty
osemročného gymnázia. Zároveň máme v pláne otvoriť od školského roka 2015/2016 aj 4 –
ročnú formu štúdia s rozšíreným vyučovaním nemeckého jazyka. Prihlásiť sa môžu iba žiaci
9. ročníka alebo kvarty. Podrobnejšie informácie o živote školy môžu uchádzači o štúdium,
ako aj ich zákonní zástupcovia získať od pedagogických zamestnancov školy práve počas
tohto dňa otvorených dverí. Pre informovanie verejnosti o živote školy slúži webová stránka
www.evlyceum.sk. Prípadné otázky - na telefónom čísle 02/6383 8488 alebo 0911 956 170.
*
Stredisko evanjelickej diakonie hľadá upratovačku na plný úväzok. Kontakt pre viac
info: 0907 295 028.

*

Ofera minulú nedeľu bola 443,37 €.

Pravidelné stretnutia v našom CZ:
Pondelok – 1. 12. 2014
Utorok – 2. 12. 2014

Streda – 3. 12. 2014

Štvrtok – 4. 12. 2014

Piatok – 5. 12. 2014

Nedeľa – 7. 12. 2014

14,15h Vyučovanie konfirmandov – 2. ročník
(Vzdelávanie ku kresťanskej dospelosti. Ročník navštevujú mladí
narodení v roku 2002, 2001 a starší)
18,30h Nácvik spevokolu – zborová sieň
(pozývame medzi nás všetkých, ktorí radi spievajú, nácvik spevokolu trvá
hodinu a máte možnosť stráviť čas v spoločenstve milej duchovnej
rodiny)
14,30h Vyučovanie konfirmandov – 1. ročník
(Vzdelávanie ku kresťanskej dospelosti. Ročník navštevujú mladí
narodení v roku 2003, 2002 a starší)
18,00h Biblická hodina – zborová sieň
Téma: Odkaz Jána Krstiteľa.
(štúdium Biblie, pre všetkých, ktorí túžia po hlbšom poznaní Božieho
slova)
9,00h Služby Božie DD - EDS Partizánska
(Služby Božie pre sestry a bratov, ktorí bývajú v Domove dôchodcov)
18,30h Od-mlad – zborová sieň
(stretnutie nielen mladých ľudí, ale rôznej vekovej kategórie, pre
všetkých, ktorí chcú tráviť čas v spoločenstve a v Božej blízkosti, na
chválach, pri Božom slove a na modlitbách)
15,00h Dorast – zborová sieň
(stretnutie mladých od konfirmačného veku až do 20 rokov, pri
spoločných hrách, výklade Božieho slova a pri piesňach doprevádzaných
našou hud. skupinou)
18,00h Modlitby – kancelária br. farára
(spoločný čas pri modlitbách za náš cirk. zbor ale aj za všetkých, ktorí
modlitby potrebujú, príďte sa spoločne modliť za svoje rodiny aj všetko
čo máte na srdci do našej skupinky)
10,30h Služby Božie – kostol
(káže domáci brat farár Ján Hroboň)
10,30h Besiedka – detská miestnosť
(svoje deti, vnúčatá môžete priviesť na besiedku, ktorá je počas služieb
Božích v priestoroch nášho kostola. Je rozdelená do dvoch skupín predškolskej a školskej.)
18,00h Spoločné čítanie Písma svätého – zborová sieň

Ú
Úrraaddnnéé hhooddiinnyy ffaarrsskkééhhoo úúrraadduu::

Pondelok:
12,00 hod. 15,30 hod.
Utorok:
12,00 hod. 18,30 hod.
Streda:
10,00 hod. 18,00 hod.
Štvrtok:
Nestránkový deň
Piatok:
10,00 hod. 15,30 hod.
mimo úradných hodín je možné dohodnúť si stretnutie telefonicky: 0915 87 22 48

