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Služobný charakter kresťana
PROGRAM
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: Bratia a sestry! Zhromaždili sme sa na tomto svätom mieste, aby sme spoločne
počúvali Božie slovo a aby sme sa modlitbami a chválami utiekali k trojjedinému Pánu
Bohu o pomoc a zmilovanie. Keďže sa vlastnou silou nemôžeme zbaviť hriechov,
volajme spoločne k Pánu Bohu týmito slovami:
Zbor: Všemohúci a láskavý Bože! Zmiluj sa nad nami a odpusť nám naše hriechy.
Pomáhaj nám, aby sme tu prežívali pravé spoločenstvo s Tebou. Upevni aj
spoločenstvo medzi nami, keď Ťa budeme vzývať, chváliť a velebiť. Vypočuj nás pre
Ježiša Krista, nášho Pána a spasiteľa. Amen.
Kňaz: Pán Ježiš nás uisťuje o odpúšťajúcej Božej milosti, keď nám aj dnes hovorí: Tak
Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život
mal každý, kto verí v Neho.

Pieseň č. 386
Sláva, pozdrav, kolekta
Epištola – Ef 4, 7-16
Pieseň č. 548, počas 2.v. požehnanie deti
Evanjelium – Lk 10, 30-37
Viera všeobecná kresťanská
Pieseň č. 445 - 3.v. iba sestry, 4.v. iba bratia, ostatné verše spolu
Kázeň Mt 20, 20-28
Modlitba, oznamy
Pieseň č. 461, 1.v.
Antifóna č. 87
Kňaz: Blahoslavení, ktorí tvoria pokoj, hovorí Kristus Pán.
Zbor: Lebo synmi Božími budú sa menovať.
Kolekta, Áronovské požehnanie
Pieseň č. 461

Kázňový text:
Vtedy prišla k Nemu matka synov Zebedeových so svojimi synmi, poklonila sa Mu a prosila niečo od Neho.
21 On sa jej opýtal: Čo chceš? Odvetila Mu: Rozkáž, aby títo moji dvaja synovia sedeli Ti jeden na pravici a
druhý na ľavici v Tvojom kráľovstve. 22 Ježiš odpovedal: Neviete, o čo prosíte. Či môžete piť z kalicha, z
ktorého ja mám piť *a byť pokrstení krstom, ktorým som ja krstený+? Odpovedali Mu: Môžeme. 23 Povedal
im: Z kalicha môjho budete piť *a krstom, ktorým som ja krstený, budete krstení+, avšak dať vám, aby ste mi
sedeli na pravici a na ľavici, nie je mojou vecou, ale (dostane sa) tým, ktorým to môj Otec pripravil. 24 Keď
to počuli desiati, namrzeli sa na oných dvoch bratov. 25 Ježiš ich však zavolal a riekol im: Viete, že vladári
národov panujú nad nimi a mocnári vykonávajú svoju moc nad nimi. 26 Medzi vami to tak nebude, ale kto
by sa medzi vami chcel stať veľkým, bude vaším služobníkom, 27 a kto by sa medzi vami chcel stať prvým,
bude vaším sluhom. 28 Ako ani Syn človeka neprišiel, aby Jemu slúžili, ale aby On slúžil a dal dušu ako
výkupné za mnohých.
Mt 20, 20-28

M
Miillooddaarryy
Pri 1. výročí úmrtia drahého manžela, otca a starého otca si na neho s láskou
spomínajú manželka, synovia, nevesty, vnúčatá a ostatná rodina. Z vďaky za Božiu milosť
a ochranu venujú pre potreby DC v Dúbravke 30 €.
Náš verný spolubrat pri svojom okrúhlom jubileu venoval 100 € pre DC Dúbravka. Ešte
raz srdečne blahoželáme.
Ďakujeme:
- za milodar 20 € na kvety, ktorý sme dostali od našej vernej spolusestry a blahoželáme jej
k dnešným narodeninám
- za milodar 100 €, ktorý bol priložený k ofere minulú nedeľu
- sestre Aďke, ktorá venovala svoj desiatok na skrášlenie miestnosti pre našu besiedku
a bratovi Andrejovi, ktorý pomohol s technickou úpravou

O
Ozznnaam
myy.
 Pozývame vás v na stretnutie so spisovateľom, básnikom a literárnym vedcom
Jaroslavom Rezníkom, ktorý bude hovoriť o duchovnom rozmere vo svojej tvorbe. Dnes,
29. 1. 2012 o 17,00h v zborovom dome v Dúbravke v rámci Hodinky s...
 Dňa 5.2.2012 sa bude konať stretnutie SEŽ veľkej Bratislavy o 15,00 na Legionárskej 6.
V cykle - Stretnutie s Pánom Ježišom sa budeme spoločne zamýšľať nad Tomášom a
Emauskými učeníkmi. Hosťom bude sestra farárka Germanová z Prievozu.
 Pozývame Vás na večer duchovnej tvorby Evy Bachletovej pod názvom Večerná ruža.
Uskutoční sa v sobotu 4. februára v zborovej sieni na Legionárskej ulici č. 6 o 17.00 hod. V
programe, ktorý bude spestrený hudbou, odznie príhovor autorky, ukážky z jej duchovnej
poézie a prózy v podaní viacerých interpretov, piesne a modlitby.
 Ofera minulú nedeľu bola 276,77 €.

PPrrooggrraam
m ttýýžžddňňaa
Ne (29.1.)
10,30h Služby Božie
10,30h Detská besiedka
Ut (31.1.)
18,30h Nácvik spevokolu
Št (2.2.)
14,45h Konfirmačná príprava
17,30h Biblická hodina

18,30h Stretnutie mládeže
Pia (3.2.)
17,30h Modlitebné stretnutie
Ne (5.2.)
10,30h Služby Božie
10,30h Detská besiedka

