BULLETIN

04.12.2016
2. nedeľa adventná

Evanjelická cirkev metodistická – Slovenská oblasť
farnosť: Bratislava – Staré Mesto

„A pretože sa rozmnoží neprávosť,
v mnohých vychladne láska“
PROGRAM
Predspev: „Pozri, Boh sám prišiel k nám...“
Introit: Bratia a sestry, vitajte na bohoslužbách v 2. nedeľu adventnú. Dnes
slávime sv. Večeru Pánovu. Pán Ježiš hovorí: „Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie
a Jeho spravodlivosť a všetko ostatné bude vám pridané“ (Mt 6,33).
 Pieseň zo spevníka č. 53, v. 1-4 „Spievajte, nebesia i zem“
Apoštolské vyznanie viery a modlitba kazateľa
Čítanie zo Starého zákona (SZ) – Iz 11,1-6 „Mesiášska ríša pokoja“
Čítanie z Nového zákona (NZ) – Žid 10,35-39 „Vytrvať vo viere, láske a nádeji“
 Chválospev (1)
Oznamy a osobné svedectvo viery
 Chválospev (2)
Požehnanie detí (modlitba)
 Chválospev (3) + vykonanie zbierky
Kázeň slova Božieho – Mt 24,1-14 „Znamenia konca“
 Pieseň zo spevníka č. 6, v. 1 „Meno Ježiš“
Sv. Večera Pánova (dôraz na radosť, liturgia 2.2.4) + modlitba Pánova
 Pieseň zo spevníka č. 6, v. 2 „Meno Ježiš“
Požehnanie: „Preto bdejte, lebo neviete, v ktorý deň príde váš Pán“ (Mt 24,42).
 Pieseň zo spevníka č. 6, v. 3 „Meno Ježiš“
Kázňový text – Mt 24,1-14
1 Potom vyšiel Ježiš z chrámu a odchádzal. I pristúpili k Nemu Jeho učeníci, aby Mu ukázali budovy
chrámu. 2 Riekol im: Či vidíte všetko toto? Veru vám hovorím, že nezostane tu kameň na kameni, ktorý by nebol
zborený. 3 Keď sedel na vrchu Olivovom, osobitne pristúpili k Nemu učeníci a riekli: Povedz nám, kedy sa to
stane a aké bude znamenie Tvojho príchodu a skončenia tohto sveta. 4 Ježiš im odpovedal: Hľaďte, aby vás nikto
nezviedol! 5 Lebo mnohí prídu v mojom mene a budú hovoriť: Ja som Kristus, - a mnohých zvedú. 6 Počujete o
vojnách a zvesti o bojoch; hľaďte, aby ste sa nestrachovali. Lebo to musí byť, ale to ešte nie je koniec. 7 Lebo
povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu, bude hlad a mor a miestami zemetrasenia. 8 A
všetko toto je počiatok bolestí. 9 Vtedy vás budú sužovať, budú vás vraždiť a všetky národy budú vás nenávidieť
pre moje meno. 10 A vtedy sa mnohí pohoršia, budú sa navzájom udávať a nenávidieť. 11 Povstane mnoho
falošných prorokov a zvedú mnohých. 12 Pretože neprávosť vyvrcholí, ochladne láska mnohých. 13 Ale kto
vytrvá až do konca, bude spasený. 14 Toto evanjelium o kráľovstve bude sa zvestovať po celom svete na
svedectvo všetkým národom, a potom príde koniec.

OZNAMY:
 Dnes po bohoslužbách bude Zborová hodina so zasadnutím farského staršovstva
v misijnom stredisku na Panenskej 12.
 Adventná ekumenická bohoslužba dnes o 16,00h v kaplnke na Evanjelickej
bohosloveckej fakulte UK v Bratislave na Bartókovej 8. Slúžiť budú Ondrej Prostredník
(ECAV), Anna Polcková (ECAV), Daniel Pastirčák (CB), Ivan Lukáč (ECM), Martin Kováč
(SKC) a Pavel Vichlenda (SKC).
 Bohoslužby v nedeľu 11. decembra 2016 o 9,30h. Slovom Božím slúži
br. farár Ivan Lukáč.
 Príhovorné modlitby ECM SO a ČO, 4. - 10. december 2016: SO: Banská Bystrica
(br. Pavel Procházka) a Gerlachov (br. Ľuboslav Sirkovský) a ČO: Praha 10 – Strašnice
(br. Filip Gärtner) a Jablonné (br. Jiří Šimek).
 Ranné modlitby v dňoch pracovného týždňa v čase od 8,40 do 9,00h. vo farskom
úrade. S modlitbou chceme vždy začínať nový deň.
 Bohoslužby v DSS Pri kríži – Dúbravka v utorok 6. decembra 2016 o 15,30h.
Slovom Božím slúži br. farár Ivan Lukáč.
 Biblická hodina v utorok 6. decembra 2016 o 18,00h. Téma: „Historiografia
Ježišových učeníkov – apoštol Filip“. Štúdiom Písma sprevádza br. farár Ivan Lukáč.
 Filmový klub na fare vo štvrtok 8. decembra 2016 o 19,00h vo farskom úrade.
Premietame film „Babbettina hostina“.
 Adventné meditácie III. v piatok 9. decembra 2016 o 18,00h vo farskom úrade.
 Ak chcete náš cirkevný zbor podporiť finančným darom, pošlite, prosím, svoj
príspevok na účet zboru v Slovenskej sporiteľni: IBAN SK700900 0000 0000
11472097 (píše sa bez medzier), BIC GIBASKBX, VS 663200 a KS 0558.

Ofera z minulej nedele vyniesla: 95 € (Fond misie v Európe). Srdečne všetkým
ďakujeme!

NARODENINY:
 Minulý týždeň oslávili svoje narodeniny sestry MUDr. Alexandra Garafová, PhD.
a Mgr. Mária Žemberyová. Ďakujeme Pánu Bohu, že sú súčasťou nášho
spoločenstva. Vyprosujeme pre ne Božiu lásku, milosť a požehnanie.
 Dnes oslavuje svoje narodeniny brat Ing. Kvetoslav Jež. Sme vďační, že pravidelne
prichádza do nášho cirkevného zboru. Aj pre neho vyprosujeme hojné
Božie požehnanie.

Modlitby ECM SO a ČO ⇨ 04. - 10.12.2016
BANSKÁ BYSTRICA
-

Ďakujeme za Katedru teológie a katechetiky PF UMB v Banskej Bystrici. Z Božej milosti sa
podaril dobudovať katedru na významné pracovisko, ktoré dostalo od Akreditačnej komisie
vlády SR práva na habilitácie docentov a vymenovanie profesorov.
Prosme za to, aby v našich zboroch na Božie povolanie do služby odpovedali kladne a pripravili
sa zapísaním za študentov na našej spoločnej Katedre teológie a katechetiky
PF UMB
v Banskej Bystrici.
br. Pavel Procházka

