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11.12.2016
3. nedeľa adventná

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

Nepodceniť očakávanie
PROGRAM
Organové prelúdium
Introit: Bratia a sestry, vitajte na bohoslužbách v 3. nedeľu adventnú. Svätý prorok
Izaiáš radostne ohlasuje túto správu: „Vystúp na vysoký vrch, ohlasovateľ
radostnej zvesti Sionu, mocne pozdvihni svoj hlas, ohlasovateľ radostnej zvesti
Jeruzalemu! Hlasno volaj, neboj sa, povedz judským mestám: Hľa, váš Boh! Pozri,
Pán, Hospodin, prichádza v moci, vládne svojim ramenom. Hľa, nesie odmenu
a Jeho pláca ide pred Ním“ (Iz 40,9-10).
 Pieseň zo spevníka č. 1, v. 1-4 „Svätý, Svätý“
Apoštolské vyznanie viery a modlitba kazateľa
Čítanie zo Starého zákona (SZ) – Ž 150 „Chváľte Boha v Jeho svätyni“
Čítanie z Nového zákona (NZ) – Ga 3,21-26 „Otroci a synovia“
 Pieseň zo spevníka č. 77, v. 1-2 + oznamy a osobné svedectvo viery
 Pieseň zo spevníka č. 77, v. 3-4 „Noc mrákoty“ + požehnanie detí (modlitba)
Sociálne vyznanie ECM
 Pieseň zo spevníka č. 77, v. 5 „Noc mrákoty“ + vykonanie zbierky

Kázeň slova Božieho – Mk 1,2-8 „Ján Krstiteľ“
Modlitby prítomných a modlitba Pánova
 Pieseň zo spevníka č. 52, v. 1-3 „Ó, Pane, ako Teba“
Požehnanie: „Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás
požehnal všetkým duchovným požehnaním cez naše spoločenstvo v Kristovi v
nebesiach“ (Ef 1,3).
 Pieseň zo spevníka č. 52, v. 4 „Ó, Pane, ako Teba“
Kázňový text – Mk 1,2-8
2 Ako je napísané u proroka Izaiáša: Hľa, posielam pred tebou svojho posla, aby ti pripravil
cestu. 3 Hlas volajúceho na púšti: Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky! — 4 tak vystúpil
Ján Krstiteľ na púšti a kázal krst pokánia na odpustenie hriechov. 5 Prichádzala celá judská krajina i
všetci Jeruzalemčania. Krstil ich v rieke Jordán a oni vyznávali svoje hriechy. 6 Ján nosil odev z
ťavej srsti a okolo bedier kožený opasok. Živil sa kobylkami a poľným medom. 7 Kázal: Po mne
prichádza mocnejší ako ja. Nie som hoden zohnúť sa a rozviazať mu remienok na sandáloch. 8 Ja
som vás krstil vodou, no on vás bude krstiť Duchom Svätým.

OZNAMY:
 Vianočný koncert zvonkohry v sobotu 17. decembra 2016 o 18,00h v modlitebni
ECM na Panenskej 10. Vedie s. Lenka Procházková. Srdečne Vás pozývame!
 Bohoslužby v nedeľu 18. decembra 2016 o 9,30h. Slovom Božím slúži
br. farár Ivan Lukáč.
 Príhovorné modlitby ECM SO a ČO, 11. - 17. december 2016: Bratislava – Staré
Mesto (br. Ivan Lukáč) a Vánoční setkání spolupracovníků ČO (s. Jana Křížová).
 Ranné modlitby v dňoch pracovného týždňa v čase od 8,40 do 9,00h. vo farskom
úrade. S modlitbou chceme vždy začínať nový deň.
 Biblická hodina v utorok 13. decembra 2016 o 18,00h. Téma: „Historiografia
Ježišových učeníkov - apoštol Tomáš“. Štúdiom Písma sprevádza br. farár Ivan Lukáč.
 Bohoslužby v DSS Betánia vo štvrtok 15. decembra 2016 o 10,00h. Slovom Božím
slúži br. farár Ivan Lukáč.
 Filmový klub na fare vo štvrtok 15. decembra 2016 o 19,00h vo farskom úrade.
Premietame film „Do you believe? – Veríš?“.
 Adventné meditácie IV. v piatok 16. 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: 156,79 € (Fond Výročnej konferencie). Srdečne
všetkým ďakujeme!

Modlitby ECM SO a ČO ⇨ 11. - 17.12.2016
BRATISLAVA – STARÉ MESTO
-

V nedeľu 27.11. sme mali zborový výlet do nášho partnerského zboru ECM ČO Mikulov.
Ďakujeme Pánu Bohu za požehnanie na cestách, za čas s bratmi a sestrami vo Valticiach a
Mikulove pri osobných rozhovoroch a spoločnom obede.
Ďakujeme Pánu Bohu aj za zdravie, pokoj a radosť, ktorú smieme v našom zbore pravidelne
zažívať.
Prosíme Pána Boha o požehnaný čas počas Adventných meditácii, aby to slúžilo k lepšej
duchovnej príprave na stretnutie sa s Ním.
Prosíme Pána Boha, taktiež, o požehnanie pre Vianočný koncert zvonkohry, ktorý budeme
mať v sobotu 17.12. v našej modlitebni. Nech si Pán použije zvonkové skladby, kresťanské
piesne a zvesť Jeho slova k tomu, aby sa oslávilo Jeho najsvätejšie meno a oslovilo to tých,
ktorí k nám zavítajú.
br. Ivan Lukáč

VÁNOČNÍ SETKÁNÍ SPOLUPRACOVNÍKŮ ČO
Ve čtvrtek 15. 12. se bude konat v Praze, Ječná 19 tradiční vánoční setkání zaměstnanců české
ECM. Vedle farářů a kazatelů jsou to pomocníci kazatelů, účetní, správci, pracovníci ve střediscích
diakonie a další. Při této příležitosti se můžeme navzájem potěšit, povzbudit, můžeme poděkovat
za práci, která není na první pohled vidět. Prosíme o požehnání a ochranu na cestách.
s. Jana Křížová

