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2. slávnosť vianočná
Pamiatka mučeníka Štefana

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

Nasledovanie Krista
znamená nežiť pre seba
PROGRAM
Predspev: „Raduj sa svet...“
Introit: Bratia a sestry, vitajte na slávnostných bohoslužbách v 2. slávnosť
vianočnú – Pamiatka mučeníka Štefana. Dnes slávime sv. Večeru Pánovu.
Svätý prorok Jeremiáš hovorí: „Budú proti tebe bojovať, ale nepremôžu ťa, lebo ja
som s tebou – znie výrok Hospodina –, aby som ťa zachránil.“ (Jer 1,19)
 Pieseň zo spevníka č. 78, v. 1-3 „Na nebi žiarili sláva a moc“
Nicejské vyznanie viery (NICAENUM) a modlitba kazateľa
Čítanie zo Starého zákona (SZ) – Ž 100 „Plesaj Hospodinovi, celá zem!“
Čítanie z Nového zákona (NZ) – Sk 6,8-15; 7,54-60 „Uväznenie a ukameňovanie“
 Chválospev (1)
Oznamy a osobné svedectvo viery
 Chválospev (2)
Požehnanie detí (modlitba)
 Chválospev (3)
Kázeň slova Božieho – Mt 10,17-22 „Predpoveď prenasledovania“
 Pieseň zo spevníka č. 62, v. 1 „Radosti čas“
Sv. Večera Pánova (liturgické texty 2.2.4 – dôraz na radosť) + modlitba Pánova
 Pieseň zo spevníka č. 62, v. 2 „Radosti čas“
Požehnanie: „Neboj sa, veď som s tebou, neobzeraj sa, veď ja som tvoj Boh,
posilním ťa a určite ti pomôžem, veď ťa podopieram spravodlivou pravicou.“
(Iz 41,10) Amen.
 Pieseň zo spevníka č. 62, v. 3 „Radosti čas“
Kázňový text – Mt 10,17-22
17 Majte sa na pozore pred ľuďmi! Budú vás totiž vydávať do moci súdov a budú vás bičovať vo
svojich synagógach. 18 Aj pred vladárov a kráľov vás budú pre mňa vodiť, aby ste vydali
svedectvo im aj pohanom. 19 Keď vás vydajú súdu, nestarajte sa, čo a ako máte hovoriť. Lebo v tej
chvíli vám bude dané, čo máte povedať. 20 Veď to nebudete hovoriť vy, ale Duch vášho Otca bude
hovoriť vo vás. 21 Brat vydá na smrť brata a otec dieťa; deti povstanú proti rodičom a usmrtia ich.
22 Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno. Kto však vytrvá až do konca, bude spasený.

OZNAMY:
 Bohoslužby na Závierku občianskeho roka v sobotu 31. decembra 2016
o 17,00h. Káže br. farár Ivan Lukáč.
 Bohoslužby so sv. Večerou Pánovou na Nový rok s Liturgiou Obnovenia zmluvy
s Bohom v nedeľu 1. januára 2016 o 09,30h. Káže br. farár Ivan Lukáč.
 Zborové aktivity - ranné modlitby, biblické hodiny a filmový klub, počas
vianočných sviatkov NEBUDÚ! V stretávaniach pokračujeme až po Novom roku.

Bohoslužby počas vianočných sviatkov
31.12.2016 o 17,00h

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

Pamiatka sv. mučeníka Štefana
Štefan bol prvým Ježišovým učeníkom, ktorý podstúpil
mučenícku smrť. Bol diakonom prvej Cirkvi a bol
ustanovený, aby sa staral o vdovy a chudobných.
O jeho živote sa v krátkosti píše v Skutkoch apoštolov.
Štefan neohrozene vyznával svoju vieru, hovoril vo
veľkej múdrosti a mnohí sa na jeho kázanie obrátili.
Nepriateľom Cirkvi sa to však nepáčilo. Pri jeho
múdrosti však strácali argumenty, a tak našli mužov,
ktorí krivo svedčili, že hovoril proti Bohu. Štefan však
neohrozene stál pred svojimi nepriateľmi. Biblia hovorí,
že jeho tvár bola ako tvár anjela. Hovoril o Ježišovi ako
o prisľúbenom Mesiášovi. Vyčítal svojim nepriateľom,
že mu neuverili. Vtedy ich pochytil veľký hnev a začali
kričať. Štefan sa však uprene díval do neba a povedal:
„Hľa, vidím nebo otvorené a Syna človeka stáť po
pravici Boha.“ (Sk 7,56) Vtedy si nepriatelia zapchávali
uši, schytili ho, vyviedli von z Jeruzalema a tam ho
kameňovali až na smrť. Kým ho kameňovali, on sa
modlil: „Pane, nezapočítaj im tento hriech.“ (Sk 7,60)
Po týchto slovách zomrel. Pri jeho smrti bol prítomný aj
Saul, budúci veľký apoštol Pavol.

