BULLETIN

18.12.2016
4. nedeľa adventná

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

Adventný paradox
PROGRAM
Predspev: „Stíš sa, lebo Svätý Boh a Pán,...“
Introit: Bratia a sestry, vitajte na bohoslužbách v 4. nedeľu adventnú. Svätý prorok
Izaiáš hovorí: „Roste, nebesá zhora a z oblakov nech sa leje spravodlivosť, otvor
sa, zem, nech sa urodí spása. Spolu s ňou nech vypučí spravodlivosť. Ja, Hospodin,
som to všetko stvoril.“ (Iz 45,8)
 Pieseň zo spevníka č. 74, v. 1-5 „Chvála Tebe, mocný Bože!“
Apoštolské vyznanie viery a modlitba kazateľa
Čítanie zo Starého zákona (SZ) – Ž 102,17-23 „Hospodin, počuj moju modlitbu“
Čítanie z Nového zákona (NZ) – Rim 10,5-17 „Spasenie pre všetkých“
 Chválospev (1)
Oznamy a osobné svedectvo viery
 Chválospev (2)
Požehnanie detí (modlitba)
 Chválospev (3) + vykonanie zbierky
Kázeň slova Božieho – Lk 1,46-55 „Máriin chválospev“
Modlitby prítomných a modlitba Pánova
 Pieseň zo spevníka č. 72, v. 1-3 „Vianoce sa priblížili“
Požehnanie: „Preto Hospodin čaká, aby sa zmiloval nad vami, a vstáva, aby vás
omilostil, veď Hospodin je Bohom práva. Blahoslavení sú všetci, čo ho
očakávajú.“ (Iz 30,18)
 Pieseň zo spevníka č. 72, v. 4 „Vianoce sa priblížili“
Kázňový text – Lk 1,46-55
46 Vtedy Mária prehovorila: Velebí moja duša Pána 47 a môj duch zajasal v Bohu, mojom
Spasiteľovi, 48 lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa odteraz ma budú
blahoslaviť všetky pokolenia, 49 pretože veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sväté je
jeho meno, 50 a jeho milosrdenstvo je z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja.
51 Prejavil silu svojím ramenom; rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú; 52 mocnárov
zosadil z trónov a povýšil ponížených. 53 Hladných nasýtil dobrotami a boháčov prepustil
naprázdno. 54 Ujal sa Izraela, svojho služobníka, lebo pamätá na milosrdenstvo, 55 ako
sľúbil našim otcom: Abrahámovi a jeho potomstvu naveky.

OZNAMY:
 Štedrovečerné bohoslužby v sobotu 24. decembra 2016 o 15,00h. Vystúpia aj deti
so svojim programom. Slovom Božím slúži br. superintendent ECM Pavel Procházka.
 Príhovorné modlitby ECM SO a ČO, 18. - 24. december 2016: Diakonia ECM SO
(s. Milena Belková) a Praha – Horní Počernice (br. Richard Novák).
 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 20. decembra 2016 o 18,00h. Téma: „Historiografia
Ježišových učeníkov - apoštol Bartolomej“. Vedie br. farár Ivan Lukáč.
 Filmový klub na fare vo štvrtok 22. decembra 2016 o 19,00h vo farskom úrade.
Premietame film „Babbettina hostina“.

Ofera z minulej nedele vyniesla: 285 € (Sociálny fond). Srdečne ďakujeme!

NARODENINY:
 Minulý týždeň oslávili svoje narodeniny dvojčatá Lea a Mia Procházkové. Tešíme
sa, že sú medzi nami a vyprosujeme pre nich hojné Božie požehnanie.

Modlitby ECM SO a ČO ⇨ 18. - 24.12.2016
DIAKONIA ECM SO
Ďakujem Bohu, že po celý rok ochotní bratia a sestry z našich zborov pomáhajú tým, ktorí to
potrebujú. Napĺňajú slová, ktoré povedal Pán Ježiš: Chudobných budete mať vždy medzi sebou. V
decembri sa niektoré zbory zapájajú aj do príprav balíčkov pre núdzne deti, robia zbierky, program do
detských domovov, krízových centier, do domovov dôchodcov. V domovoch dôchodcov sme od
niektorých osamelých ľudí viackrát počuli, že to boli ich najkrajšie Vianoce. Nech aj počas sviatkov
môžu ľudia cez našu službu spoznať, že nie sú sami, ale že Imanuel - Boh je s nimi.
s. Milena Belková

PRAHA – HORNÍ POČERNICE
Prosíme o modlitby:
- za utvrzení nových členů sboru ve víře;
- za porozumění starších členů mladším;
- za porozumění mladších starším;
- za moudrost pro kazatele, staršovstvo a všechny výbory farnosti;
- za adventní a vánoční programy;
- za službu faráře v azylovém domě SKP HOPO.
Děkujeme všem přímluvcům.
br. Richard Novák

Bohoslužby počas vianočných sviatkov
24.12.2016
25.12.2016
26.12.2016
31.12.2016

o
o
o
o

15,00h
09,30h
09,30h
17,00h

01.01.2017 o 09,30h
06.01.2017 o 09,30h
08.01.2017 o 09,30h

Štedrý večer
1. slávnosť vianočná
2. slávnosť vianočná + VP (pamiatka mučeníka Štefana)
Závierka občianskeho roka
Nový rok + VP (liturgia Obnovenia zmluvy s Bohom)
Zjavenie Krista Pána mudrcom
1. nedeľa po Zjavení

