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VEDÚ MOJE KROKY ZA JEŽIŠOM?
(káže Ivan Lukáč)

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. 393
Sláva, pozdrav, kolekta
Žalm 72
Pieseň č. 77
Evanjelium Mt 2, 1-12,
Viera všeobecná kresťanská
Pieseň č. 54
Kázeň J 1, 15 - 16
Modlitba, oznamy
Pieseň č. 594 – 1.v.
Antifóna č. 16
Kňaz: Svetlo prišlo na svet. Chváľte Pána.
Zbor: Nemilujme tmu, ale svetlo. Chváľme Pána.
Kolekta, Áronovské požehnanie
Pieseň č. 594

Kázňový text: J 1, 15 - 16
15 Ján svedčil o Ňom volajúc: Toto je Ten, o ktorom som povedal: Ten, ktorý
prichádza po mne, je predo mnou, pretože bol skôr ako ja. 16 Z Jeho plnosti
sme zaiste všetci prijali, a to milosť nad milosť.

M
MIILLO
OD
DAARRYY::
Pri rozlúčke s Máriou Kolenčíkovou, r. Klobušníkovou s láskou na svoju
dobrú mamu spomína dcéra a najbližšia rodina a venujú 40 €.
*

Naša spolusestra Anna Sláviková s veľkou bolesťou spomína na svoje
zosnulé dcéry Danielku a Ľubicu. Prosí o Božie potešenie a silu pre seba i svoju
rodinu. Venuje 50 €.
*

O
OZZN
NAAM
MYY::
Zasadnutie nášho presbyterstva bude 15.1.2014 o 19,00h.
*
Dnes o 15,00h sa uskutoční v CZ Petržalka novoročný koncert spevokolov
Bratislavy. Spievať bude aj náš spevokol. Srdečne pozývame.
*
Spevokol v utorok nebude. Stretneme sa 14.1.2014. Srdečne pozývame aj
nových členov medzi nás.
*
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.
*
Pri východe z kostola si môžete kúpiť:
- knihu kázní brata farára Jána Greša (5 €)
- nové CD detského spevokolu Ďatelinky z Dudiniec (8 €)
*
V novom roku od 12. 1. – 19.1.2014 bude Aliančný modlitebný týždeň BA.
U nás v Dúbravke sa stretneme k modlitbám v pondelok 13.1. o 19,00h.
Ofera: Nový rok 1.1.2014: 249,35€
Nedeľa 5.1.2014: 180,43€
*

