BULLETIN

25.12.2016

1. slávnosť vianočná
Nativitas Christi

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

Dotyk neba so zemou
PROGRAM
Predspev: „Jasaj a plesaj dcéra Sionská...“
Introit: Bratia a sestry, vitajte na slávnostných bohoslužbách v 1. slávnosť
vianočnú – Nativitas Christi. Žalmista hovorí: „Hospodin kraľuje, odel sa velebou.
Hospodin sa odel, opásal sa mocou. Svet je pevne založený, nepohne sa. Tvoj trón
je pevný od vekov, ty si od večnosti.“ (Ž 93,1-2)
 Pieseň zo spevníka č. 61, v. 1-4 „Čujte, aká vzácna pieseň“
Apoštolské vyznanie viery a modlitba kazateľa
Čítanie zo Starého zákona (SZ) – Iz 9,1-6 „Mesiášske kráľovstvo“
Čítanie z Nového zákona (NZ) – Lk 2,1-20 „Narodenie Ježiša Krista“
 Chválospev (1)
Oznamy a osobné svedectvo viery
 Chválospev (2)
Požehnanie detí (modlitba)
 Chválospev (3) + vykonanie zbierky
Kázeň slova Božieho – 1Jn 1,1-4 „Úvod – o Slove života“
Modlitby prítomných a modlitba Pánova
 Pieseň zo spevníka č. 69, v. 1 „Narodil sa nám Spasiteľ“
Áronovské požehnanie: „Nech ťa Hospodin požehná a nech ťa ochráni! Nech
Hospodin rozjasní nad tebou svoju tvár a nech ti je milostivý! Nech Hospodin
obráti svoju tvár k tebe a nech ti udelí pokoj!“ (Nm 6,24-26)
 Pieseň zo spevníka č. 69, v. 2 „Narodil sa nám Spasiteľ“
Kázňový text – 1Jn 1,1-4

1 Čo bolo od počiatku, čo sme počuli, čo sme na vlastné oči videli, na čo sme
hľadeli a čoho sa naše ruky dotýkali, to vám zvestujeme: Slovo života. 2 A ten
život sa zjavil; my sme ho videli, svedčíme o ňom a zvestujeme vám večný život,
ktorý bol u Otca a zjavil sa nám. 3 Čo sme teda videli a počuli, hlásame aj vám,
aby ste aj vy mali spoločenstvo s nami. My však máme spoločenstvo s Otcom
a jeho Synom Ježišom Kristom. 4 Toto píšeme, aby naša radosť bola úplná.

OZNAMY:
 Slávnostné bohoslužby so sv. Večerou Pánovou v 2. slávnosť vianočnú
(Pamiatka mučeníka Štefana) zajtra 26. decembra 2016 o 09,30h. Slovom Božím
a sviatosťou slúži br. farár Ivan Lukáč.
 Bohoslužby v DSS Betánia so sv. Večerou Pánovou zajtra 26. decembra 2016
o 11,00h. Slovom Božím a sviatosťou slúži br. farár Ivan Lukáč.
 Príhovorné modlitby ECM SO a ČO, 25. - 31. december 2016: Kancelária Ústredia
(s. Miroslava Procházková a br. Pavel Procházka) a Zeměstnanci ústředí ECM v Praze
(br. Petr Procházka).
 Zborové aktivity - ranné modlitby, biblické hodiny a filmový klub, počas
vianočných sviatkov NEBUDÚ! V stretávaniach pokračujeme až po Novom roku.

Ofera z minulej nedele vyniesla: 160,59 €. Srdečne Vám ďakujeme!

Modlitby ECM SO a ČO ⇨ 25. - 31.12.2016
KANCELÁRIA ÚSTREDIA
Za kanceláriu ústredia chceme poďakovať a vyjadriť vďačnosť Bohu za dve nové spolupracovníčky,
ktoré sme v tomto roku mohli do kancelárie prijať za chýbajúce zamestnankyne. Ďakujeme za ochranu
pri práci, za zdravie a aj za pracovné podmienky, ktoré máme možnosť spolu vytvárať. Ďakujeme za
Božie vedenie, ktoré vnímame my všetci, ktorí sa podieľame na plnení pracovných úloh, ktoré
v kancelárii Rady máme. Ďakujeme za kolegyne a kolegov, za dobrovoľníkov v našej oblasti, s ktorými
môžeme spolupracovať a byť zapojení do Božieho diela, ktoré koná aj prostredníctvom nás a našej
cirkvi na tejto zemi. Nech náš Pán nás a nám žehná, aby sme mohli byť požehnaním aj pre druhých.
s. Miroslava Procházková
Ďakujme za naše pracovníčky v ústredí ECM, ktoré poskytujú služby v prospech nás zamestnancov aj
zborov ECM. Robia to odborne, verne a často na úkor osobného voľna napriek tomu, že ich práca nie je
finančne dostatočne ohodnotená.
br. Pavel Procházka

ZAMĚSTNANCI ÚSTŘEDÍ ECM V PRAZE
Prosíme o modlitby za:
- Pracovníky ústředí církve: superintendent Petr Procházka, vedoucí kanceláře Renata
Šimandlová, ředitel Správy budov Jan Procházka, zaměstnanci Správy budov Tereza Vaďurová
a Libor Duchek, sekretář superintendenta Martin Kukla, zástupce ředitele vzdělávání pro ČR
Ivana Procházková, misijní koordinátorka Jana Křížová, ředitel Diakonie Ctirad Hrubý, účetní
církve Renata Bednářová, recepční Lubomír Kacafírek.
- Požehnání práce, kterou zajišťuje ústředí církve: ekonomické a personální záležitosti, správa
nemovitostí ve vlastnictví církve, ekumenická spolupráce s církvemi v ČR, spolupráce v rámci
Centrální konference ECM a se světovou ECM, diakonická činnost, vzdělávání laiků i
duchovních a další činnosti.
br. Petr Procházka

Bohoslužby počas vianočných sviatkov
26.12.2016 o 09,30h
31.12.2016 o 17,00h

2. slávnosť vianočná + VP (pamiatka mučeníka Štefana)
Závierka občianskeho roka

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

Nový rok + VP (liturgia Obnovenia zmluvy s Bohom)
Zjavenie Krista Pána mudrcom - Epifánia
1. nedeľa po Zjavení

