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Zjavenie Krista Pána
mudrcom

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

Univerzalizmus spásy
PROGRAM
Organové prelúdium
Introit: Bratia a sestry, vitajte na bohoslužbách pri príležitosti Zjavenia Krista
Pána mudrcom – Epifánia. Žalmista vyznáva: „Nech je zvelebené jeho slávne meno
naveky a nech jeho sláva naplní celú zem!“ (Ž 72,19)
 Pieseň zo spevníka č. 2, v. 1-2 „Chválime Ťa, Bože náš“
Nicejské vyznanie viery (NICAENUM) a modlitba kazateľa
Čítanie zo Starého zákona (SZ) – Iz 60,1-6 „Sláva nového Jeruzalema“
Čítanie z Nového zákona (NZ) – Ef 3,1-12 „Pavlova služba medzi pohanmi“
 Pieseň zo spevníka č. 2, v. 3-4 „Chválime Ťa, Bože náš“
Kázeň slova Božieho – Mt 2,1-12 „Návšteva mudrcov“
Modlitby prítomných, modlitba Pánova a oznamy
 Pieseň zo spevníka č. 170, v. 1-2 „Poď k Ježišovi!“
Požehnanie: Svätý apoštol Pavol hovorí: „Veď ste spasení milosťou skrze vieru.
A to nie je z vás, je to Boží dar“ (Ef 2,8) Amen.
 Pieseň zo spevníka č. 170, v. 3 „Poď k Ježišovi!“
Organové postlúdium
Kázňový text – Mt 2,1-12
1 Keď sa za čias kráľa Herodesa v judskom Betleheme narodil Ježiš, prišli do Jeruzalema mudrci z
východu. 2 Pýtali sa: Kde je ten práve narodený židovský kráľ? Videli sme totiž na východe jeho hviezdu a
prišli sme sa mu pokloniť. 3 Keď to počul kráľ Herodes, rozrušil sa a s ním aj celý Jeruzalem. 4 Zvolal
všetkých veľkňazov a zákonníkov ľudu a vypytoval sa ich, kde sa má narodiť Mesiáš. 5 Odpovedali mu: V
judskom Betleheme, tak ako to napísal prorok: 6 A ty, Betlehem, v judskej krajine, vôbec nie si najmenší
medzi judskými poprednými mestami, lebo z teba vyjde vodca, ktorý bude pastierom môjho ľudu,
Izraela. 7 Vtedy Herodes zavolal potajomky mudrcov a dôkladne sa ich vypytoval, kedy sa im zjavila
hviezda. 8 Poslal ich do Betlehema a povedal: Choďte a podrobne zistite všetko o tom dieťati. Keď ho
nájdete, oznámte mi to, aby som sa mu aj ja šiel pokloniť. 9 Oni vypočuli kráľa a odišli. A hľa, hviezda, ktorú
videli na východe, išla pred nimi, až zastala nad miestom, kde bolo dieťatko. 10 Keď uvideli hviezdu,
naplnila ich veľmi veľká radosť. 11 Vošli do domu, uvideli dieťatko s jeho matkou Máriou. Padli na zem a
klaňali sa mu. Otvorili svoje klenotnice a obetovali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu. 12 Na pokyn vo sne,
aby sa nevracali k Herodesovi, inou cestou sa vrátili do svojej krajiny.

OZNAMY:
 Ponovoročné posedenie pri gemerských guľkách (gemerská špecialita)
dnes po bohoslužbách v misijnom stredisku na Panenskej 12. Srdečne Vás pozývame!
 Budúce bohoslužby – 1. nedeľa po Zjavení v nedeľu 8. januára 2017 o 09,30h.
Slovom Božím slúži br. superintendent ECM SO Pavel Procházka.
 Farská konferencia bude v nedeľu 8. januára 2017 po bohoslužbách.
Vedie br. superintendent ECM SO Pavel Procházka. Prosíme o Vašu účasť!
 Aliančný modlitebný týždeň 8. – 15. januára 2017. V našej modlitebni na
Panenskej 10 sa stretneme v sobotu 14. januára o 19,00h. Srdečne Vás pozývame!
 Ranné modlitby v dňoch pracovného týždňa od 08,40h do 09,00h v kancelárii
farského úradu. Chceme začínať deň s Bohom pri Jeho slove a modlitbách.
 Bohoslužby v DSS Betánia vo štvrtok 12. januára 2017 o 10,00h na Partizánskej
ulici v Bratislave – Starom Meste. Slovom Božím slúži br. farár Ivan Lukáč.
 Rada pre ekumenizmus Bratislavskej arcidiecézy v spolupráci s kresťanskými
cirkvami a cirkevnými spoločenstvami v Bratislave pozýva na celoslovenskú
ekumenickú bohoslužbu slova v rámci Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov
v nedeľu 15. januára 2017 o 10,00h v katedrále sv. Šebastiána v Krásňanoch
(Bratislava). Téma: „Zmierenie – ženie nás Kristova láska“.
 S biblickými hodinami začneme až od utorka 31. januára 2017 o 18,00h.
Budeme pokračovať v téme o historiografii Ježišových učeníkov.
 S filmovým klubom na fare začneme až od štvrtku 2. februára 2017 o 19,00h.

Témy Aliančného modlitebného týždňa
Január 2017
08.01. N
09.01. P
10.01. U
11.01. S
12.01. Š
13.01. P
14.01. S
15.01. N

Jedinou cestou Kristus
Jediným základom Biblia
Jedinou šancou milosť
Jedinou odpoveďou viera
Jedine viera pre svet
Jedine milosť pre svet
Jedine Biblia pre svet
Jedine Kristus pre svet

Téma: „Jedinečné... – Martin Luther“
Reformovaná kresťanská cirkev, Nám. SNP č. 4
Evanjelická cirkev a. v., M. Sch. Trnavského č. 2/A
Kresťanské zbory, Pri Šajbách č. 1
Cirkev bratská, Cukrova č. 4
Bratská jednota baptistov, Palisády č. 27/A
Cirkev adventistov siedmeho dňa, Cablkova č. 3
Evanjelická cirkev metodistická, Panenská č. 10
Evanjelická cirkev a. v., Legionárska č. 2

17,00h
19,00h
19,00h
19,00h
19,00h
19,00h
19,00h
18,00h

Myšlienka anglikánskeho kňaza a reformného otca
Johna Wesleyho
"Zajtrajšok sa postará o seba." Ži dnes! Usiluj sa naplno využiť prítomnosť. Patrí tebe.
Je to tvoje
bohatstvo. Minulosť je ako nič - akoby nikdy nebola. A budúcnosť ťa ešte nedostihla. Nepatrí ti a
možno ti nikdy patriť ani nebude. Nemôžeme sa spoliehať na to, čo je ďaleko pred nami. Ži dnes!
Nestrať ani hodinu! Využi každý okamih, ktorý ti patrí. "Veď kto vie, čo je dobré človeku v živote za
tých pár dní jeho márneho života, ktoré sa minú ako tieň? A kto môže povedať človeku, čo bude po
ňom pod slnkom?" (Kaz 6,12). Kde sú dnes generácie, ktoré žili na začiatku sveta? Generácie sa
striedali jedna za druhou, no všetky zanikli a zmizli, upadli do zabudnutia. Stal sa z nich prach a popol.
Žili v svoj čas a potom odleteli z časnosti do histórie ako lístie zo stromov. Teraz je tvoj čas. Využi
tento okamih, práve tento a raduj sa z Boha, ktorého "roky nikdy neprestanú" (Žid 1,12).

