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Chodiť s Bohom
Oslovenie
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 stane. Amen.

Pieseň č. 392
Sláva, pozdrav, kolekta
Žalm 125
Pieseň č. 18
Evanjelium Lk 14, 25-33
Viera všeobecná kresťanská
Pieseň č. 26
Kázeň
Modlitba, oznamy
Pieseň č. 496 – 1.v.
Antifóna č. 7
Kňaz: Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom.
Zbor: Hosana Synovi Dávidovmu. Hosana na výsostiach!
Kolekta
Áronovské požehnanie
Pieseň č. 496 – 3. a 4.v.

Kázňový text:
1M 5, 24
24 Enoch chodil s Bohom; ale zrazu ho nebolo, lebo Boh ho vzal.
2Kr 2, 1
1 Zrazu, ako tak šli a zhovárali sa, oddelil ich od seba ohnivý voz a ohnivé
kone a Eliáš vystúpil vo víchrici na nebo.
5 M 34, 5-6
5 Potom služobník Hospodinov Mojžiš zomrel tam v Moábsku podľa
slova Hospodinovho. 6 A On ho pochoval v údolí Moábska naproti BétPeóru. Avšak do dnešného dňa nikto nevie o jeho hrobe.

M
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*
Pri 20. výročí úmrtia, ktoré uplynie v týchto dňoch, si bohuznáma sestra spomína
na svojho drahého Ján Hudeca a tiež na svojich rodičov. Venuje na potreby nášho zboru
20 €.
*
Z príležitosti rôznych výročí svojich drahých zosnulých rodičov si s láskou
a vďačnosťou na nich spomína bohuznáma sestra s rodinou. Venuje 100 €.
*

Bohuznáma sestra z vďačnosti venuje na náš cirkevný zbor 60 €.
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*

Naše deti pozývame - Klub 6+ v sobotu 15.12.2012 o 9,30h.

*

V stredu, 12.12.2012 o 18.00h bude zasadnutie presbyterstva.

*
Na budúcu nedeľu 3. adventnú, budeme mať detskú nedeľu. Vystúpia naše deti. Slovom
Božím nám poslúži brat farár Peter Mozola.
*
Od pondelka 10. decembra do soboty 15. decembra bude v našich dcérocirkvách
adventný modlitebný týždeň . Večiereň sa každý deň začne o 17.00 hod.
 Pondelok – Malý kostol
 Utorok – Nový kostol
 Streda – Dúbravka
 Štvrtok – Malý kostol
 Piatok – Dúbravka
 Sobota – Zborová sieň na Legionárskej ulici (modlitebná večiereň bude spojená
s biblickou hodinou).
*
Milé sestry a bratia, Stredisko evanjelickej diakonie (SED) Bratislava na Partizánskej 2,
blok C, v Evanjelickom dome starostlivosti (EDS) Vás pozýva na deň otvorených dverí, ktorý
bude v nedeľu 9. decembra od 9.30 do 17.00 hod.  Toto naše stredisko je pred uvedením do
prevádzky.  Tento deň poslúži na informovanie potenciálnych záujemcov o jeho služby, ale
zároveň je to aj pozvanie pre terajších a budúcich podporovateľov (modlitby, vecná, praktická
a finančná pomoc).  Aktuálne a budúce dianie v SED Vám predstaví pani riaditeľka Beáta

Dobová.  Odpovedať na Vaše otázky budú pripravení aj členovia ústredia Evanjelickej diakonie
a správnej rady SED.
*
Tradičný Vianočný spev pre život pre Nadáciu Výskum rakoviny s Veľkým zborom
donských kozákov bude v 3. adventnú nedeľu 16. 12. 2012 o 16.00 hod. vo Veľkom kostole.
Vstupenky za najlepšie ceny v kníhkupectvách Reformata a Jonatán. (www.juras.sk).
*
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Bratislava - Rača pozýva na Adventné zastavenie pri
slove a hudbe v evanjelickom kostole na Alstrovej ul. v nedeľu 16. decembra o 15.00 hod.
Program zostavený z diel Mozarta, Schuberta, Francka, Rodriga si vypočujeme v podaní
umelcov: Pavol Remenár - barytón, sólista Opery SND, Ivica Gabrišová - flauta, Miriam
Rodriguez Brüllová - gitara, Karol Brüll - husle.  Duchovné slovo - Dušan Kováčik.  Vstupné je
dobrovoľné.
*
Vo štvrtok 13.12.2012 o 17.00 Vás srdečne pozývame do centra pre deti a mládež Krok
na Panenskej 25 v Bratislave, ktoré prevádzkuje Evanjelická diakonia, na vernisáž prác detí.
Výstava s názvom Sedem divov Bratislavy je vyvrcholením projektu, na ktorom sme pracovali
tri mesiace.
Viac informácií 0908/ 776 713 alebo e-mailom: krok@diakonia.sk.

Zriadenie troch nových evanjelických cirkevných zborov
v Bratislave schválené
Presbyterstvo Západného dištriktu Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania (ZD
ECAV) na Slovensku na svojom rokovaní 28. novembra 2012 vo Zvolene schválilo
zriadenie nižšie uvedených troch nových cirkevných zborov v Bratislave k 15.
decembru 2012:
 Cirkevný zbor ECAV na Slovensku
Bratislava Dúbravka,
 Cirkevný zbor ECAV na Slovensku
Bratislava Legionárska,
 Cirkevný zbor ECAV na Slovensku
Bratislava Staré Mesto.
Presbyterstvo ZD ECAV na Slovensku zároveň vyslovilo súhlas so zrušením
pôvodného Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Bratislava
k 15. februáru 2013.
PPrrooggrraam
m ttýýžžddňňaa
Nedeľa (9.12.)
10.30h Služby Božie, VP
15.00h Manželské večery
Pondelok (10.12.)
15.30 Vyučov. konfirm. 2.roč.

Utorok (11.12.)
18.30h Nácvik spevokolu
Streda (12.12.)
15.30h DD Pri kríži
17.00h Modlitebný týždeň
Štvrtok (13.12.)
17.30h Biblická hodina
18.30h Mládež

Piatok (14.12.)
14.30h Vyučov. konfir. 1.roč.
17.00h Modlitebný týždeň
Nedeľa (15.12.)
10.30h Služby Božie, VP

SSlluužžbbyy BBoožžiiee vv ddccéérroocciirrkkvváácchh
16. december
Nový kostol
Veľký kostol
UPC

8.30h - Mišina
9.30h – Hlačoková
9.30h - Mišina

10.00h - Grešo
17.00h - Šefranko
Malý kostol 17.00h - Polcková

ZZoossnnuullíí
† Pavol Úkrop, 88r.

† Anna Petrová, 83r.

