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S Ježišom v chráme - byť v Božích veciach
(káže Mgr. Peter Klein)

PPRRO
OG
GRRAAM
M
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. 381
Sláva, pozdrav, kolekta, Epištola Žd 2; 9 – 13, 17 – 18
Pieseň č. 70 (požehnanie detí)
Evanjelium Lk 2, 33 – 40
Pieseň č. 36 2., 5.v. iba sestry, 3., 6.v. iba bratia, ostatné všetci
Kázeň Lk 2, 41 – 52
Modlitba, oznamy
Pieseň č. 644 – 1. a 2.v.
Antifóna č. 23
Kňaz: Naša pomoc je v mene Hospodinovom. Haleluja.
Zbor: Ktorý učinil nebesá i zem. Haleluja.
Kolekta, Áronovské požehnanie
Pieseň č. 644

Kázňový text: Lk 2, 41-52
41 Jeho rodičia z roka na rok chodievali do Jeruzalema na slávnosti hodu
veľkonočného baránka. 42 Keď mal dvanásť rokov a oni šli [do Jeruzalema]
podľa obyčaje tej slávnosti (vzali Ho so sebou), 43 ale keď sa po skončení
(slávnostných) dní vracali, zostalo dieťa Ježiš v Jeruzaleme; rodičia však nevedeli
o tom, 44 ale sa domnievali, že je v zástupe pútnikov, prešli deň cesty a hľadali
Ho medzi príbuznými a známymi. 45 A keď Ho nenašli, vrátili sa do Jeruzalema a
hľadali Ho. 46 Po troch dňoch našli Ho v chráme sedieť medzi učiteľmi, počúvať
a spytovať sa ich. 47 Všetci, ktorí Ho počúvali, žasli nad Jeho rozumnosťou a nad
Jeho odpoveďami. 48 Keď Ho uvideli, preľakli sa. A matka Mu povedala: Synu,
čo si nám to vykonal? Ajhľa, Tvoj otec a ja s úzkosťou sme Ťa hľadali.
49 Odpovedal im: Čo, že ste ma hľadali? Či ste nevedeli, že ja musím byť vo
veciach svojho Otca? 50 Ale oni nerozumeli slovám, ktoré im povedal. 51 Potom
išiel s nimi, prišiel do Nazareta a bol im poslušný. Matka však zachovávala všetky
tie slová v srdci. 52 A Ježiš prospieval múdrosťou, vzrastom a bol milý Bohu aj
ľuďom.

M
MIILLO
OD
DAARRYY::
*
Bohuznáma rodina s láskou spomína na svoju zosnulú mamičku. Venuje na náš
CZ 100€.
*
Bohuznáma rodina s hlbokým žiaľom spomína na svojho manžela, otca, starého
otca Ing. Františka Brtáňa, ktorý náhle odišiel 28.12.2013 do večnosti vo veku 73 rokov.
Prosia o Božiu pomoc, útechu a ochranu celej rodiny Brtáňovej. Ďakujú za dodanie síl
pri prekonávaní tohto veľkého smútku zo straty milovaného, ktorý im bol vždy oporou.
Na cirkevné ciele obetujú 50€.
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MYY::
*
Stretnutie Spoločenstva evanjelických žien (SEŽ) veľkej Bratislavy bude dnes
o 15,00h v Starom lýceu na Konventnej ulici.
*
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 dňoch 17. a 18. 1. 2014 budeme mať modlitby 24/1. Začnú v piatok o 18,00h
a skončia v sobotu o 18,00h. Sú to nepretržité modlitby celú noc aj deň. Všetci, ktorí sa
chcú zapojiť, zoznam nájdu na stole pri východe z kostola, kde sa môžu zapísať.
*
V novom roku od 12. 1. – 19.1.2014 bude Aliančný modlitebný týždeň BA.
*
Pri východe z kostola si môžete kúpiť knihu kázni Jána Greša (5 €) a nové CD
detského spevokolu Ďatelinky z Dudiniec (8 €).

ZZO
OSSN
NU
ULLÍÍ::
† Ing. František Brtáň, 73 r.

† Mária Kolenčíková, 85 r.

† Kornélia Sedláková, 87 r.

