CIRKEVNÝ ZBOR
EVANJELICKEJ CIRKVI METODISTICKEJ
BRATISLAVA – STARÉ MESTO

VIANOCE 2017
„Plesaj Hospodinovi, celá zem! Radostne slúžte
Hospodinovi, prichádzajte pred neho s jasotom!
(Ž 100,1-2)

26.12.2017
2. slávnosť vianočná
Pamiatka mučeníka sv. Štefana
Téma: „Viera, ktorá je preskúšaná“
Bohoslužby 09:30 hod.
modlitebňa ECM

PORIADOK METODISTICKÝCH BOHOSLUŽIEB
1.

Organové prelúdium

2.

Introit – vstupné slovo

3.

Sionská pieseň č. 2, 1.-2. sloha
1.

Chválime Ťa, Bože náš, vďačne, vrúcne z celej sily,
že Ty, veľký, k nám sa znáš, hoc sme hnev Tvoj zaslúžili.
Od vekov si naveky, svätý Bože veliký.

2.

Celá zem i nebesia, svety pred Tebou sa koria,
K Tebe tvorstvo vinie sa, velebia Ťa púšte, moria.
Tvoja múdrosť bezodná vesmír drží dovedna.

4.

Apoštolské vyznanie viery

5.

Kolekta – modlitba farára

6.

Starozákonný text – Jer 1,17-19
Čítajúci:
Zbor:

7.

Počuli sme Božie slovo.
Bohu vďaka!

Evanjelium – Mt 10,17-22
Farár:

Zbor:

Blahoslavení sme všetci tí, ktorí nielen počúvame Božie
slovo, ale ho aj vo svojom srdci úprimne zachovávame
a podľa neho žijeme.
Amen!

8.

9.

Sionská pieseň č. 2, 3.-4. sloha
3.

Tvojho ľudu zástupy slávia Ťa a verných zbory,
že si z vín ich vykúpil, hrdinov z nich viery stvoril.
Celá cirkev chválou znie za prijaté spasenie.

4.

Do konca Ťa budeme oslavovať Otče milý.
Ku Tebe kým prídeme, daj, by sme Ťa nezradili!
Baránkov kým začne hod, v milosti nás svojej voď!

Kázeň Božieho slova – Sk 7,54-60

10. Chvíľa ticha
11. Oznamy
12. Sionská pieseň č. 217, 1.-3. sloha
1.

Čisté srdce stvor mi, Bože, odstráň každý hriechu tieň,
nech sa šťastne tešiť môže v Tebe, Pane, deň čo deň.

2.

Vlastným srdcom oklamaný nezriem v sebe okrasy.
Nezahojené zriem rany, hriech sa znovu ohlási.

3.

Nič dobrého vo mne nieto, znám už každý srdca taj;
preto volám zahanbený: Bože, nové srdce daj!

13. Sv. Večera Pánova
14. Sionská pieseň č. 240, 1. sloha
1.

Mne dostalo sa zmilovania bez všetkých zásluh hodností.
Bárs pyšné srdce nežiadalo, mne dostalo sa milostí.
Znám to a plesám radosťou
/: nad nevídanou milosťou. :/

15. Spoločné modlitby
16. Modlitba Pánova
17. Sionská pieseň č. 240, 2. sloha
2.

Ja som si iné nezaslúžil od Boha, iba samý hnev,
a hľa, zmierenie mi vyzískala mne Synu Jeho vzácna krev.
Ako tam prídem? Čo to je?
/: Milosrdenstvo, iné nie! :/

18. Požehnanie /slovo na cestu/
19. Sionská pieseň č. 240, 3. sloha
3.

Tebe to musím, Bože vyznať i ľuďom, keď sa spýtajú.
Milosťou Tvojou chcem sa chváliť, veď väčšie nad ňu nemajú.
Klaniam sa, plesám radosťou,
/: nad Tvojou, Jezu, milosťou! :/

20. Ukončenie s podaním rúk
Liturgia a kázeň slova Božieho: Ivan Lukáč
Biblický text: Lucia Lukáčová
Organ: Ivan Lukáč

Sestry a bratia, priatelia, prajeme Vám
nech Božia láska naplní nielen Vaše srdcia ale aj Vaše príbytky.
Nech ste dobrým svedectvom pre tento svet a pre ľudí z Vášho okolia,
aby videli na Vás dobré skutky a oslávili Vášho Otca, ktorý je v nebesiach.
Nech dobrotivý a láskyplný Pán zostáva s Vami po všetky dni.
Amen!

OZNAMY NÁŠHO CIRKEVNÉHO ZBORU
Bohoslužby
31.12.2017

Závierka občianskeho roka / Silvester
09:30h – modlitebňa ECM
slúži: Ivan Lukáč

01.01.2018

Nový rok, Liturgia Obnovenia zmluvy s Bohom + VP
09:30h – modlitebňa ECM
slúži: Ivan Lukáč

07.01.2018

1. nedeľa po Zjavení
09:30h – modlitebňa ECM

slúži: Ivan Lukáč

1. nedeľa po Zjavení + VP
11:00h – DSS Betánia

slúži: Ivan Lukáč

07.01.2018

Ranné modlitby
S rannými modlitbami, ktoré budú bývať každý deň v pracovnom týždni
o 08:40h v kancelárii farského úradu, začíname od 08.01.2018.

Biblická hodina
S biblickou hodinou, ktorá bude bývať každý utorok o 17:30h
v kancelárii farského úradu, začíname 16.01.2018.

Aliančný modlitebný týždeň
Aliančný modlitebný týždeň začína od 7. – 14.01.2018. V našej
modlitebni bude modlitebné stretnutie v sobotu 13.01.2018 o 18:00h.

Kontakt
webová stránka:
facebooková stránka:

www.bratislava.umc.sk
www.facebook.sk/ECMBAStareMesto

Farár: ThDr. Ivan Lukáč
mobil: +421 911 786 411
e-mail: lukac.ivan@gmail.com

Farský úrad ECM:
pevná linka: 02/381 311 12
adresa: Panenská 10, 811 03

