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Boh znovu prehovoril
Predspev: „Raduj sa svet, dnes prišiel Pán!“
Introit
Pieseň „Adeste Fideles“
Kolekta
Apoštolské vyznanie viery
Starý zákon – Ž 98
Epištola – Heb 1,1-3
 Chválospev (1) + oznamy a osobné svedectvo viery
 Chválospev (2) + požehnanie detí
 Chválospev (3)

Kázeň – Lk 3,22
Meditácia
Spoločné modlitby a modlitba Pánova
 Pieseň č. 72, v. 1-2

Požehnanie /slovo na cestu/
 Pieseň č. 72, v. 3-4

KÁZŇOVÝ TEXT: Lk 3,22
22 Z neba zaznel hlas: Ty si môj milovaný Syn, v tebe mám zaľúbenie.

OZNAMY:
 V príhovorných modlitbách myslíme na:
⦿ Kanceláriu ústredia ECM ČO (s. Renata Šimandlová);
⦿ Kanceláriu ústredia ECM SO (s. Miroslava Procházková).
 Heslá 2018 sú v cene 4,50€.
 Nové číslo Ohniska je k dispozícii.

BOHOSLUŽBY POČAS VIANOČNÝCH A NOVOROČNÝCH SVIATKOV:
 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

MYŠLIENKA ANGLIKÁNSKEHO KŇAZA JOHNA WESLEYHO:
„Čo je náboženstvo? Myslím náboženstvo, aké opisuje Biblia. Všetko
ostatné je zbytočné rojčenie. Čo je koreňom tohto náboženstva? Je
to Immanuel – „Boh s nami“, Boh v ľudskej bytosti, nebo spojené so
zemou, nepochopiteľné zjednotenie smrteľného s nesmrteľným.
Všetci kresťania môžu povedať: „Naše spoločenstvo je s Otcom
a s jeho Synom Ježišom Kristom. Boží Syn prišiel a dal nám schopnosť
poznať toho pravého; a my sme v tom pravom, v jeho Synovi Ježišovi Kristovi. On je pravý
Boh a večný život“ (1Jn 1,3; 5,20).
Tento život z Boha sa vyvíja nádherným spôsobom do celku náboženstva, opäť tým myslím náboženstvo Biblie. Keď Boh odhalí svojho Syna v srdci hriešnika, môže hriešnik povedať: „to, čo teraz žijem v tele, žijem vo viere v Božieho Syna, ktorý si ma zamiloval a seba
samého vydal za mňa“ (Ga 2,20).
Chváli sa „nádejou na budúcu slávu“ s nevýslovnou radosťou. Dôsledkom viery a nádeje
je „láska Božia vliata do jeho srdca“ (Rim 5,2.5). Napĺňa jeho dušu láskou ku všetkým
ľuďom, a tak napĺňa zákon.
Ako nádherne sa spája viera a láska Božia s človekom a čas s večnosťou!“
(Breviár JW, Nebo a zem, str. 117)

