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Aby naše deti počuli Boží hlas
Predspev:

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. 13
Sláva, pozdrav, kolekta
Starozm. text - 1 S 3, 1-10
Pieseň č. 25 (požehnanie detí)
Evanjelium - Lk 1, 5-20
Viera všeobecná kresťanská
Pieseň č. 559
Kázeň - 1 S 3, 11-20
Modlitba, oznamy

Pieseň č. 20 – 1. a 2.v.
Antifóna č. 4
Kňaz: Pripravujte cestu Pánovi.
Zbor: Vyrovnávajte chodníky Bohu
nášmu.
Kolekta, Áronovské požehnanie
Pieseň č. 20

Kázňový text: 1 Sam 3, 11-20
11 Hospodin riekol Samuelovi: Hľa, ja učiním v Izraeli niečo také, že
každému, kto to počuje, zazuní v oboch ušiach. 12 V ten deň splním na
Élim všetko to, čo som predpovedal o jeho dome od začiatku až do konca!
13 Oznámim mu, že ja budem súdiť jeho dom až na veky pre hriech, lebo
vedel, že jeho synovia si priťahujú kliatbu na seba, ale nebránil im v tom.
14 Preto som domu Éliho prisahal, že neprávosť domu Éliho nedá sa
odčiniť nikdy ani obeťou ani darom. 15 Samuel spal až do rána a potom
otvoril dvere domu Hospodinovho. Ale Samuel sa bál oznámiť Élimu
videnie. 16 I zavolal Éli Samuela a povedal mu: Samuel, syn môj! On sa
ohlásil: Tu som. 17 Povedal mu: Čo je to, o čom ti hovoril? Predsa nebudeš
tajiť predo mnou. Nech ti Boh urobí toto a toto pridá, ak by si zatajil predo
mnou niečo zo všetkých slov, ktoré ti povedal. 18 Tak mu Samuel oznámil
všetky slová a nič nezatajil pred ním. Nato Éli povedal: On je Hospodin,
nech urobí, čo uzná za dobré. 19 Samuel rástol a Hospodin bol s ním,
takže ani jednému Jeho slovu nedal padnúť na zem. 20 Celý Izrael od Dánu
až po Beér-Šebu poznal, že Samuel bol ustanovený za proroka
Hospodinovho. 21Hospodin sa i naďalej zjavoval v Šíle, lebo Samuelovi sa
vyjavoval Hospodin vo svojom slove.

M
Miillooddaarryy::
*
Bohuznáma sestra venuje nášmu zboru 60 € prosí spolu s manželom za
ďalšiu pomoc pre svoju rodinu.
*

Bohuznámy brat z vďaky Pánu Bohu venuje na náš CZ 50 €.

*
Sestra Andrea s láskou spomína na svojho starého otca pri 10. výročí úmrtia.
Venuje na náš spevokol 20 €.
*
Naša spolusestra Dr. Viera Geislerová Ďakuje Pánu Bohu za zdravie
a ochranu. Ďakuje zároveň za svojho manžela Jaromíra a deti Denisku a Vladka
s rodinami. Tiež si s láskou spomína na všetkých svojich blízkych zosnulých ale
najmä na svojich rodičov - Cecíliu a Jána, bratov Janka a Milanka Botániových.
Venuje na náš CZ 130 €.
*
Bohuznáma sestra si s láskou a vďakou spomína na dobrých, zosnulých
rodičov. Ďakuje Pánu Bohu za požehnanie a prosí Ho o posilnenie a zdravie pre
svojich najbližších tu i v zahraničí, pre dcéru, vnúčatká, zaťa a ich rodinu. Venuje
na náš CZ 50 €.

Dnes o 15,00h bude u nás v Dúbravke stretnutie žien Bratislavského
seniorátu. Pozývame aj naše sestry a bratov 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.

*
Pozývame bratov a sestry vypomôcť nášmu spevokolu počas sviatkov. Ak sú
medzi vami dobrí speváci a speváčky, ktorí sa nechcú viazať pravidelnou službou
v našom spevokole, ale chceli by príležitostne pomôcť so spevom, budeme veľmi radi,
keď prídu v utorok o 18,30h na nácvik spevokolu. Viac info u sestry kantorky.
*

Budúca nedeľa bude venovaná našim deťom. Vystúpia so svojim programom.

*

Zasadnutie presbyterstva bude v stredu, 17.12. o 19,00h.

*

Dnes o 18,00h bude pravidelné čítanie Biblie, srdečne pozývame.

*
U sestry kostolníčky Dášky si môžete zakúpiť Tesnú bránu – 3,30 € a stolový
kalendár – 2,60 € a Tranovského kalendár.
*
Každú nedeľu pred službami Božími alebo v týždni počas úradných hodín je
možnosť zaplatiť si cirkevný príspevok za rok 2014.
*
Ďakujeme našim bratom a sestrám z presbyterstva, ktorí sa vyzberali a finančne
pomohli rodine z Košíc.
*
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.
*
CZ Bratislava Staré mesto pozýva na ORGANOVÝ KONCERT Jána Vladimíra
Michalka, 14.12.2014 o 17,00h vo Veľkom kostole na Panenskej. Program: Franz Liszt,
Jacques Ibert, Sigfrid Karg-Elert.
*

Ofera minulú nedeľu bola 208 €.

ZZoossnnuullíí::
CZ Legionárska: † Rudolf Hartl, 77 r.
† Zuzana Vršková, 85 r.
CZ Konventná: † Doc. PhDr. Xénia Rovná CSc., 85 r.

Pravidelné stretnutia v našom CZ:
Pondelok – 8. 12. 2014
Utorok – 9. 12. 2014

Streda – 10. 12. 2014

Štvrtok – 11. 12. 2014

Piatok – 12. 12. 2014

Nedeľa – 14. 12. 2014

14,15h Vyučovanie konfirmandov – 2. ročník
(Vzdelávanie ku kresťanskej dospelosti. Ročník navštevujú mladí
narodení v roku 2002, 2001 a starší)
10,30h Služby Božie DD - Stupava
(Služby Božie pre sestry a bratov, ktorí bývajú v Domove dôchodcov)
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)
15,30h Služby Božie DD - Pri kríži
(Služby Božie pre sestry a bratov, ktorí bývajú v Domove dôchodcov)
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 - NEBUDE

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

