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Štedrý večer
káže: Pavel Procházka, superintendent ECM SO
Predspev: „Narodil sa nám Spasiteľ...“
Introit
 Pieseň č. 61, v. 1-4

Kolekta
Starý zákon – Ž 62
Evanjelium – Lk 1,67-80
 Chválospev (1) + oznamy a osobné svedectvo viery
 Chválospev (2) + požehnanie detí
 Chválospev (3) + dobrovoľná finančná zbierka

Kázeň – Iz 9,1-6
Meditácia
Spoločné modlitby
Modlitba Pánova
 Pieseň č. 63, v. 1-3

Požehnanie
 Pieseň č. 57, v. 1-3

KÁZŇOVÝ TEXT: Iz 9,1-6
1 Ľud, čo kráča vo tmách, uvidí veľké svetlo, nad tými, čo bývajú v krajine temnoty, zažiari svetlo. 2 Rozmnožil si ich jasot, zväčšil si ich radosť. Radujú sa pred tebou, ako sa
raduje pri žatve, ako sa jasá pri delení koristi. 3 Jarmo, čo ho ťaží, palicu na jeho chrbte a
prút jeho utláčateľa si zlámal ako v dňoch Midjánčanov. 4 Každá obuv, ktorej dupot otriasa zemou, a každý krvou zmáčaný plášť budú spálené a strávi ich oheň. 5 Lebo chlapček sa nám narodil, daný je nám syn, na jeho pleciach bude spočívať vláda a jeho meno
bude Obdivuhodný radca, Mocný Boh, Večný Otec, Knieža pokoja. 6 Miera jeho vlády a
pokoj nebude mať konca na Dávidovom tróne a v jeho kráľovstve, ktoré upevní a posilní
právom a spravodlivosťou odteraz až naveky. Horlivosť Hospodina zástupov to urobí.

OZNAMY:
 Štedrovečerné bohoslužby s programom detí v DSS Betánia dnes 24.12.

o 10,00h. Káže br. farár Ivan Lukáč.
 V príhovorných modlitbách myslíme na:

⦿ Kanceláriu ústredia ECM ČO;
⦿ Kanceláriu ústredia ECM SO.
 Do Vašej pozornosti Vám dávame celocirkevné zbierky ECM SO 2017:
⦿ 24.12. - Sociálny fond.
 Heslá 2018 sú v cene 4,50€.
 Nové číslo Ohniska je k dispozícii.

OFERA:
Minulú nedeľu bola 242,34 €.
Ďakujeme za každý Váš príspevok, ktorý je prinesený z úprimného srdca.

BOHOSLUŽBY POČAS VIANOČNÝCH A NOVOROČNÝCH SVIATKOV:
 25.12. o 9,30h – 1. slávnosť vianočná
 26.12. o 9,30h – 2. slávnosť vianočná /Pamiatka mučeníka sv. Štefana/ + VP
 31.12. o 9,30h – Závierka občianskeho roka /Silvester/
 01.01. o 9,30h – Nový rok /Obnovenie zmluvy s Bohom/ + VP
 07.01. o 9,30h – 1. nedeľa po Zjavení

