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Vykupujte čas
(Káže: PhDr. Jozef Kulačík)

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. 42
Kázňový text: G 6, 9-10 a Kol 4, 5
Sláva, pozdrav, kolekta
9 V činení dobrého neochabujme, lebo ak
Epištola Ef 5, 8-17
neochabneme, časom svojím budeme žať.
Pieseň č. 54
10 A tak teda, dokiaľ máme čas, čiňme dobre
Evanjelium Mk 13, 33-37
všetkým.
Pieseň č. 35
5 Žite múdro pred tými, ktorí sú mimo, a
Kázeň
vykupujte čas.
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

MILODARY
*
Bohuznáma sestra s rodinou ďakuje za zdravie a Božie požehnanie. Venuje na
detskú besiedku 50 €.

OZNAMY
*
Nácvik spevokolu bude v piatok, 4.1.2013 o 18.30h.
*
Bratia a sestry, oznamujeme vám, že v nedeľu 13.1.1013 bude zborový konvent
u nás v Dúbravke na ktorom budeme schvaľovať štatút a rozpočet na rok 2013. Tieto
kroky sú potrebné pre novovzniknutý cirkevný zbor Bratislava Dúbravka.
Silvester 31. 12. 2012
Služby Božie – 17,00h
Nový rok 1. 1. 2013
Slávnostné služby Božie – 10,30h
Zjavenie 6. 1. 2013
Služby Božie – 10,30h

SRDEČNE POZÝVAME
na
Novoročné stretnutie evanjelických žien
v nedeľu 6. januára 2013 o 15,00 hod
v zborovej miestnosti
na Strečnianskej ul. č.15 v Petržalke

Téma:
Ježiš Kristus – naša nádej
Hovoriť bude brat farár
JÁN KOLESÁR


Zároveň srdečne pozývame aj na slávnostný
Novoročný koncert
v Petržalskom kostole o 16,00 hod.
spojený s uvedením nového CD skupiny Nádej

SEŽ Bratislava

