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Závierka
občianskeho roka

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

Vďačnosť
PROGRAM
Organové prelúdium
Introit: Bratia a sestry, vitajte na večerných bohoslužbách pri príležitosti Závierky
občianskeho roka. Žalmista hovorí: „Chcem ti ďakovať, Pane, môj Bože, celým
srdcom a navždy velebiť tvoje meno.“ (Ž 86,12)
 Pieseň zo spevníka č. 478, v. 1-2 „Doteraz nám pomáhal“
Apoštolské vyznanie viery a modlitba kazateľa
Čítanie zo Starého zákona (SZ) – Koh 3,1-13 „Všetko má svoj čas“
Čítanie z Nového zákona (NZ) – Lk 12,35-40 „Výzva bedliť“
 Pieseň zo spevníka č. 478, v. 3-4 „Doteraz nám pomáhal“
Báseň (pásmo poézie)
 Pieseň zo spevníka č. 478, v. 5 „Doteraz nám pomáhal“
Kázeň slova Božieho – 1Tes 5,18 „Záverečné povzbudenia a pozdravy“
Modlitby prítomných, modlitba Pánova a oznamy
 Pieseň zo spevníka č. 13, v. 1-3 „Vzdaj chválu všemocnému Bohu“
Požehnanie: Pán Ježiš prisľúbil: „A hľa, ja som s vami po všetky dni až do konca
sveta.“ (Mt 28,20) Amen.
 Pieseň zo spevníka č. 13, v. 4 „Vzdaj chválu všemocnému Bohu“
Organové postlúdium
Ukončenie s podaním rúk
Kázňový text – 1Tes 5,18

18 Za všetko vzdávajte vďaky, lebo to je Božia vôľa v Kristovi Ježišovi.

OZNAMY:
 Bohoslužby so sv. Večerou Pánovou na Nový rok s Liturgiou Obnovenia zmluvy
s Bohom zajtra 1. januára 2016 o 09,30h. Slovom Božím slúži br. farár Ivan Lukáč.
 Bohoslužby v DSS Dúbravka v utorok 3. januára 2017 o 15,30h. Slovom Božím
slúži br. farár Ivan Lukáč.
 Ponovoročné zborové posedenie pri gemerských guľkách (gemerská špecialita)
v piatok 6. januára 2016 po bohoslužbách v misijnom stredisku na Panenskej 12.
Srdečne Vás pozývame!
 Farská konferencia je naplánovaná na nedeľu 8. januára 2017 po bohoslužbách.
Vedie br. superintendent ECM SO Pavel Procházka. Prosíme Vás, aby ste sa
konferencie zúčastnili a zároveň Vás prosíme o príhovorné modlitby za pokojný
a požehnaný priebeh zasadnutia. Ďakujeme Vám!
 Zborové aktivity - ranné modlitby, biblické hodiny a filmový klub, počas
novoročných sviatkov NEBUDÚ! V stretávaniach pokračujeme až po Novom roku.

Bohoslužby počas Novoročných sviatkov
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 – Farská konferencia 2017

Myšlienka anglikánskeho kňaza a reformného otca
Johna Wesleyho
Na začiatku nového roka obyčajne rozdeľujeme uhlie a chlieb medzi
chudobných. Teraz však potrebujú aj oblečenie. Preto som v posledných
štyroch dňoch chodil po meste. Získal som dvesto libier, a tak som mohol
zaobstarať odev pre tých najbiednejších.
Bola to ťažká práca, lebo všade bolo plno snehovej kaše, miestami až po
členky. Nohy som mal ponorené temer celý deň – od rána do večera –
v snehovej vode. Až do soboty som to znášal celkom dobre. Potom som si
však musel ľahnúť, mal som črevné problémy, ktoré sa z hodiny na hodinu
zhoršovali. (John Wesley mal vtedy takmer 80 rokov).

(Breviár JW, V službe chudobným - str. 119)

