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Ako sa máme modliť?
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
Kázňový text: Mt 6, 5-8
stane. Amen.
5Keď sa modlíte, nebuďte ako pokrytci, ktorí sa
Pieseň č. 12
radi postojačky modlievajú v synagógach a na
Sláva, pozdrav, kolekta
rohoch ulíc, aby ich ľudia videli; veru vám
Epištola Ef 3, 14-21
hovorím: Majú svoju odmenu. 6Ale keď sa ty
Pieseň č. 10 (požehnanie detí)
modlíš, vojdi do svojej komôrky, zamkni dvere a
Evanjelium Lk 18, 1-8
modli sa k svojmu Otcovi, ktorý je v skrytosti, a
Viera všeobecná kresťanská
tvoj Otec, ktorý vidí v skrytosti, odplatí tebe. 7A
keď sa modlíte, nehovorte mnoho ako pohania,
Pieseň č. 19
ktorí sa domnievajú, že pre svoju mnohovravnosť
Kázeň Mt 6, 5-8
budú vyslyšaní. 8Nebuďte im teda podobní! Veď
Modlitba, oznamy
Boh, váš Otec, vie, čo potrebujete, skôr, ako Ho
Pieseň č. 642 – 1. v.
prosíte.
Antifóna č. 10
Kňaz: Bdejte každého času a modlite sa, hovorí Kristus Pán.
Zbor: Aby sme sa mohli postaviť pred Neho.
Kolekta
Áronovské požehnanie
Pieseň č. 642

M
Miillooddaarryy
* Bohuznámy brat s láskou venuje na náš CZ 500 €.
* Bohuznáma mladá rodina venuje 500 € na náš CZ.
* Bohuznáma sestra pri platení cirk. príspevku s vďakou za Božie vedenie venuje 30 €.
* Bohuznáma sestra z vďačnosti venuje 20 € na CZ pri platení CP.
* Pri príležitosti nedožitých manželových 90 rokov si s láskou na neho spomína manželka
s dcérou. Ďakujú za doterajšiu ochranu a prosia o Božie požehnanie aj naďalej. Venujú 40 €.

O
Ozznnaam
myy
*
Po službách Božích počas adventných nedieľ bude Večera Pánova.
*
V stredu 11.12.2013 o 19,00 bude zasadnutie presbyterstva.
*
Dnes o 15,00 bude u nás v Dúbravke predvianočné stretnutie organizované Spoločenstvom
evanjelických žien Bratislavy. Téma: Príď kráľovstvo Tvoje. (Ján Hroboň) Pozývame naše sestry.
*
Budúci týždeň budeme mať modlitby 24/1. Začnú v piatok 13.12. o 18,00h a skončia v sobotu
14.12. o 18,00h. Sú to nepretržité modlitby celú noc aj deň. Zoznam, kde sa môžete zapísať je na
stole pri východe z kostola.
*
Ďalšie stretnutie Klubu 6+ bude v sobotu 14.12.13 od 9,30h. Tešíme sa na všetkých, ktorí
prídu s nami stráviť sobotne dopoludnie pri hrách, biblickom príbehu a tvorivých dielňach. Naše
výrobky si budete môcť zakúpiť na Vianočnom bazári v nedeľu 15.12.13 po službách Božích. Výťažok
z predaja venujeme tak ako každý rok na prevádzku detského domova Teen Challenge vo Swazijsku.
Ďakujeme za Vašu podporu a štedrosť.
*
Cirkevný zbor ECAV Bratislava – Rača pozýva na Adventné zastavenie pri slove a hudbe
v nedeľu, 15.12.2013, o 14,00h v kostole na Alstrovej ul. Diela známych skladateľov zaznejú
v podaní umelcov: Pavol Remenár – barytón, sólista Opery SND, Dana Homolová - flauta, Miriam
Rodriguez Brüllová – gitara. Duchovné slovo - Dušan Kováčik. Vstupné je dobrovoľné.
*
CZ ECAV Staré Mesto pozýva na benefičný koncert na podporu nemocnice Alberta
Schweitzera v Lambarene. Koncert bude 15. 12. 2013 o 17.00 vo Veľkom kostole na Panenskej ulici.
Účinkujú: Boris Lenko, Jozef Lupták, František Kovár a Ján Vladimír Michalko.
*
Ofera minulú nedeľu bola 231,46 €. Srdečne ďakujeme.

PPrrooggrraam
m ttýýžžddňňaa
8.12.2013 Nedeľa
10,30 Služby Božie
10,30 Detská besiedka
9.12.2013 Pondelok
14,30 Vyuč. konfirmandov 1. roč.
10.12.2013 Utorok
10,00 Služby Božie DD Stupava
18,30 Spevokol

11.12.2013 Streda
15,30 Služby Božie DD Pri kríži
18,00 Biblická hodina
12.12.2013 Štvrtok
9,00 Služby Božie kaplnka EDS
18,30 Od-Mlad

13.12.2013 Piatok
14,30 Konfirmácia 2.roč.
15,15 Dorast
17,30 Modlitby
15.12.2013 Nedeľa
10,30 Služby Božie
10,30 Detská besiedka

SSlluužžbbyy BBoožžiiee ppooččaass vviiaannooččnnýýcchh ssvviiaattkkoovv:
24.12.2013
25.12.2013
26.12.2013
29.12.2013
31.12.2013
1.1.2014

Štedrý večer - Služby Božie - 16,00h
1. sviatok vianočný - Služby Božie - 10,30h
2. sviatok vianočný - Služby Božie - 10,30h (po skončení sl. Božích VP)
Nedeľa - Služby Božie 10,30h
Silvester - Služby Božie - 17,00h
Slávnostné služby Božie - 10,30h

