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Prežívam strach alebo radosť?
Predspev: „Keď Boží Syn nás navštívil...“
Pozdrav
Introit: Svätý prorok Zachariáš hovorí: „Hlasne plesaj, dcéra Siona, zvučne jasaj,
dcéra Jeruzalema. Pozri, tvoj kráľ prichádza k tebe, je spravodlivý a prináša víťazstvo... .“ (Zach 9,9)
 Pieseň č. 53, v. 1-4

Apoštolské vyznanie viery
Kolekta /modlitba farára/
Žalm –

80,1-7.17-20

Gloria Patri
Epištola – 1Kor 1,3-9
 Chválospev (1) + oznamy a osobné svedectvo viery
 Chválospev (2) + požehnanie detí /modlitba/
 Chválospev (3) + dobrovoľná finančná zbierka

Kázeň – Mk 13,24-27
Chvíľa ticha
 Pieseň č. 362, v. 1-2

Sv. Večera Pánova /dôraz na radosť, liturgia 2.2.4/
Modlitba Pánova
 Pieseň č. 362, v. 3-4

Požehnanie: Choďte v pokoji. Radosť Pánova buď Vašou silou. Amen.
Záverečná prosba – „Amen! Ty nás požehnaj...“

KÁZŇOVÝ TEXT: Mk 13,24-27
24 V tých dňoch, po tom súžení, zatmie sa slnko a mesiac nevydá svit. 25 Z neba budú padať
hviezdy a mocnosti, ktoré sú v nebesiach, sa budú chvieť. 26 Vtedy uvidia Syna človeka prichádzať na oblakoch s veľkou mocou a slávou. 27 Vtedy vyšle anjelov a zhromaždí svojich
vyvolených zo štyroch svetových strán, od kraja zeme až po kraj neba.

OZNAMY:
 Adventná ekumenická bohoslužba so
slávením eucharistie podľa Limskej liturgie
dnes o 17,00h v našej modlitebni. Po bohoslužbách bude nasledovať menšie pohostenie pri kávičke a osobných rozhovoroch.

PRAVIDELNÉ AKTIVITY NAŠEJ FARNOSTI
08,40h – RANNÉ MODLITBY
(každý deň v pracovnom týždni sa stretávame ku spoločným modlitbám
a čítaniu Božieho slova)

 V tomto týždni chceme vo svojich príhovorných modlitbách myslieť na:
⦿ Stretnutie superintendentov.

PONDELOK

 Do Vašej pozornosti Vám dávame celocirkevné zbierky ECM SO 2017:
⦿ 10.12. - Fond misie v Európe a
⦿ 24.12. - Sociálny fond.

UTOROK

 Pozývame Vás na Vianočný koncert klasickej hudby v sobotu 9.12. o 17,00h. Pozvite aj Vašich priateľov a známych. Zaznejú aj chválospevy a duchovné posolstvo.

ŠTVRTOK

 Staromestský advent hudby a slova,
v spolupráci so ZUŠ M. Ruppeldta, vo štvrtok 14.12. o 15,30h na Panenskej 11.
 Posedenie pri vianočnej kapustnici
v nedeľu 17.12. po bohoslužbách.
 Heslá 2018 si môžete zakúpiť za 4,50€.

ÚMRTIE
† Dňa 1.12. si Pán života a smrti povolal
k sebe do večnosti nášho brata organistu
Ing. Ivana Jánošku. Prosme Pána Boha vo
svojich modlitbách, aby pozostalú rodinu
(manželku Máriu a dcéru Ingrid so svojou rodinou) potešoval svojím Duchom a udelil im
svoj pokoj a požehnanie.

17,00h – ADVENTNÁ ADORÁCIA
(uctievanie Pána Boha pri modlitbách)
17,30h – BIBLICKÁ HODINA
(štúdium Biblie pre všetkých, ktorí túžia
po hlbšom poznaní Božieho slova)
10,00h – ŠTÚDIUM BIBLIE V DSS BETÁNIA
(štúdium Biblie pre bratov a sestry, ktorí
bývajú v domove dôchodcov)
14,00h – VYUČOVANIE NÁBOŽENSTVA I.
(náboženská výchova na ZŠ K. Ves)
14,50h – VYUČOVANIE NÁBOŽENSTVA II.
(náboženská výchova na ZŠ K. Ves)

NEDEĽA
09,30h – DETSKÁ BESIEDKA
(svoje deti, vnúčatá môžete priviesť na
besiedku, ktorá je počas bohoslužieb
v priestoroch našej modlitebne)
09,30h – DORAST
(aj staršie deti majú svoj program, na
ktorom sa venujú zaujímavým témam)
09,30h – BOHOSLUŽBY
(káže: Ivan Lukáč)

OFERA NA FOND VÝROČNEJ KONFERENCIE ECM:
Minulú nedeľu bola 141,72 €. - Srdečne Vám ďakujeme za každý príspevok.

