BULLETIN

27.11.2016
1. nedeľa adventná

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

Vrátime sa do vlastnej krajiny
PROGRAM
Predspev: „Keď Boží Syn nás navštívil...“
Introit:
Farár: Milosť Pána Ježiša Krista nech je s vami všetkými!
Zbor: I s tebou!
Farár: Vzkriesený Kristus je uprostred nás.
Zbor: Bohu vďaka!

 Chválospev (1)
Modlitba kazateľa:
Farár: Advent je čas nádeje. Ohlasuje sa príchod Mesiáša – narodenie Ježiša. A my sa
môžeme približovať k Bohu, ktorý prejavuje svoju lásku k nám tým, že nám poslal
svojho Syna.
Zbor: Prežívame adventné obdobie prípravy na príchod Pána Ježiša Krista, ktorý
priniesol nádej a nový život svetu. Narodil sa, aby priniesol dobro, lásku
a pokoj aj do nášho spoločenstva.
Farár: Modlime sa modlitbu Pánovu: Otče náš...

Čítanie z Nového zákona (NZ) – Mk 1,3-7 „Ján Krstiteľ“
 Pieseň zo spevníka č. 50, v. 1-4 „Prichádza tvoj Kráľ“
Liturgické vyznanie + chvíľa ticha
Zbor: Najmilostivejší Bože, vyznávame, že sme proti Tebe zhrešili v myšlienkach,
slovách a skutkoch, a nekonali sme, čo sme konať mali. Nemilovali sme Ťa
celým srdcom, nemilovali sme svojich blížnych ako samých seba. Úprimne to
ľutujeme a činíme pokánie. Zmiluj sa nad nami a odpusť nám, pre svojho
Syna Ježiša Krista, aby sme sa mohli tešiť z Tvojej vôle a chodiť po Tvojich
cestách, na slávu Tvojho mena. Amen.
Farár: Všemohúci Boh sa nad vami zmilúva, odpúšťa vám všetky vaše hriechy skrze
nášho Pána Ježiša Krista; posilňuje vás vo všetkom dobrom a mocou Ducha
Svätého vás uchováva v živote večnom. Amen.

 Chválospevy, oznamy, požehnanie detí (modlitba) + vykonanie zbierky
Svedectvá o osobnej nádeji: „Čo očakávam od budúcich dní a od ďalšieho života?“
Kázeň slova Božieho – Jer 23,5-8 „Mesiáš a spása Izraela“
Modlitby prítomných a záverečná pieseň
Požehnanie: „Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás zo
svojho veľkého milosrdenstva vzkriesením Ježiša Krista z mŕtvych znovuzrodil
pre živú nádej“ (1Pt 1,3). Amen.

OZNAMY:
 Bohoslužby v nedeľu 4. decembra 2016 o 9,30h. Slovom Božím slúži
br. superintendent ECM SO Pavel Procházka.
 Zborová hodina so zasadnutím farského staršovstva v nedeľu 4. decembra 2016
po bohoslužbách v misijnom stredisku na Panenskej 12. Súčasťou programu bude aj
prezentácia fotografií brata Kvetoslava Ježa, ktorý sa s nami podelí o cestovateľské
potulky po svete. Bude aj menšie pohostenie. Srdečne Vás pozývame!
 Príhovorné modlitby ECM SO a ČO, 27. november - 3. december 2016: Trnava
(br. Ľuboš Tagaj) a Praha 2 (s. Ivana Procházková).
 Ranné modlitby v dňoch pracovného týždňa v čase od 8,40 do 9,00h. vo farskom
úrade. S modlitbou chceme vždy začínať nový deň.
 Biblická hodina v utorok 29. novembra 2016 o 18,00h. Téma: „Historiografia
Ježišových učeníkov – evanjelista Matúš“. Štúdiom sprevádza br. farár Ivan Lukáč.
 Bohoslužby v DSS Betánia – Staré Mesto vo štvrtok 1. decembra 2016 o 10,00h.
Slovom Božím slúži br. farár Ivan Lukáč.
 Filmový klub na fare vo štvrtok 1. decembra 2016 o 19,00h vo farskom úrade.
Premietame film „Vzoprieť sa obrom – Facing the Giants“.
 Adventné meditácie II. v piatok 2. decembra 2016 o 18,00h vo farskom úrade.
 Ak chcete náš cirkevný zbor podporiť finančným darom, pošlite, prosím, svoj
príspevok na účet zboru v Slovenskej sporiteľni: IBAN SK700900 0000 0000
11472097 (píše sa bez medzier), BIC GIBASKBX, VS 663200 a KS 0558.

Ofera z minulej nedele vyniesla: 115 €. Srdečne všetkým ďakujeme!

Modlitby ECM SO a ČO ⇨ 27.11. - 03.12.2016
TRNAVA
Vďačnosť: niektorí členovia sa po chorobe (alebo pobyte v nemocnici) vrátili späť do
zboru.
Prosby: za prácu s mládežou; chceme začať mužskú (bratskú) skupinku.
br. Ľuboš Tagaj

PRAHA 2
- Děkujeme a přimlouváme se za Martina Švehlu, pomocníka kazatelky v
Sedlčanech, jeho ženu a jejich dvě malé děti. Za dva nové zaměstnance ve farnosti
a jejich rodiny: za PhDr. Venuši Černou, pomocnici kazatelky ve sboru Praha 2 a v
kanceláři sboru za paní Milenu.
- Přimlouváme a děkujeme za seniory v našich sborech.
- Přimlouváme se a děkujeme za partnerské sbory: sbor New Horizon UMC
(partnerský sbor Sedlčan) a First UMC Marietta (partnerský sbor Prahy 2).
- Prosíme o radost i vytrvalost v křesťanské víře, lásce a naději pro celou Kristovu
církev.
s. Ivana Procházková

