CIRKEVNÝ ZBOR
EVANJELICKEJ CIRKVI METODISTICKEJ
BRATISLAVA – STARÉ MESTO

NOVÝ ROK 2018
„A hľa, ja som s vami po všetky dni až do konca sveta.“
(Mt 28,20b)

01.01.2018
Obnovenie zmluvy s Bohom
Téma: „Svätosť – viditeľná premena“
Bohoslužby 09:30 hod.
modlitebňa ECM

PORIADOK METODISTICKÝCH BOHOSLUŽIEB
1.

Organové prelúdium

2.

Pozdrav
Farár:
Zbor:
Farár:
Zbor:

Milosť nášho Pána Ježiša Krista nech je s vami všetkými!
I s tebou.
Vzkriesený Kristus je tu s nami.
Sláva Bohu!

3.

Introit – vstupné slovo

3.

Sionská pieseň č. 473, 1. sloha
1.

Ježiš naším heslom buď zase v tomto roku novom.
Jeho láska lásku vzbuď v srdciach živých Jeho slovom.
Keby búrky vietor vial v Jeho mene: „Diaľ, len diaľ!“

4.

Vstupná modlitba

5.

Litánie vzdávania vďaky

6.

Prosba o osvietenie Duchom Svätým

7.

Starozákonný text – Jer 31,31-34

8.

Sionská pieseň č. 473, 2. sloha
2.

9.

Jeho meno môj je štít, dietok Božích vzácna méta,
v Ňom sa možno vždy ukryť pred zlým jedom diabla, sveta.
Pane, zriaď si v srdci chrám, ubytuj sa večne tam.

Evanjelium – Lk 19,1-10

10. Sionská pieseň č. 473, 3. sloha
3.

Všetky kroky naše sám riaď, Pane, žitia časnú niť.
Hviezdou jasnou vždy buď nám, s Tebou nemôžeme zblúdiť.
V roku novom nový vzlet, daj nám novej viery let.

11. Wesleyho bohoslužba Obnovenia zmluvy
12. Sionská pieseň č. 473, 4. sloha
4.

Jezu, spása hriešnikov, by Ťa celá zem uznala
strážcom všetkých životov a za Pána Ťa prijala,
v Novom roku zostaň nám hradom, štítom, len Ty sám!

12. Kázeň Božieho slova – Lv 20,7
13. Sionská pieseň č. 257, 1.-3. sloha
1.

Tak jak som, idem, cele tak, len k Tebe upieram svoj zrak;
krv Tvoja zmyje viny mrak. Baránok Boží, ja idem!

2.

Tak jak som, biedny, stratený, pochybnosťami zmorený
a nepriateľom strápený, Baránok Boží, ja idem!

3.

Tak jak som, bárs´ i nič nemám, verím, že milosť dáš mi sám;
že v Tebe zdroj je svetla, znám. Baránok Boží, ja idem!

14. Sv. Večera Pánova
15. Modlitba Pánova
16. Sionská pieseň č. 209, 1.-3. sloha
1.

Skala vekov, v svoju skrýš priviň ma, v nej srdce stíš.
Vnor ma v svätej krvi zdroj, všetky rany hriechu zhoj.
Príď, ó, príď mi na pomoc, odpusť hriech, znič jeho moc!

2.

Nárek nezbaví ma múk, nepomôže práca rúk.
V priepasť vedie moja púť, musím biedne zahynúť.
Neviem kade, neviem kam, ku Tebe sa utiekam.

3.

Prázdne ruky vystieram, oči na kríž upieram;
nahý som, Ty odev daj, bezmocného požehnaj!
Vrúcnych prosieb počuj hlas, Spasiteľu, spas ma, spas!

17. Požehnanie
18. Sionská pieseň č. 209, 4. sloha
4.

Až mi biely smrti mráz zavrie oči pre svet raz,
by sa otvorili tam, kde Ty súdiť budeš sám.
Skala vekov, v svoju skrýš priviň ma, v nej stíš ma, stíš!

19. Ukončenie s podaním rúk

Liturgia a kázeň slova Božieho: Ivan Lukáč
Biblický text: Andrea Schusnixová – Plavniková
Organ: Bohuvěra Holešová

Milé sestry a milí bratia, vzácni priatelia,
prajeme Vám požehnaný nový rok a požehnaný nový štart.
Nech Vás dobrotivý a láskyplný Pán vedie a sprevádza
na Vašich životných cestách.
Nech sa On vo Vašom živote oslávi a nech ste dobrým
svedectvom pre tento svet a Vaše okolie.
Amen!

OZNAMY NÁŠHO CIRKEVNÉHO ZBORU
Bohoslužby
07.01.2018
07.01.2018

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

slúži: Ivan Lukáč

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

slúži: Ivan Lukáč

Príhovorné modlitby ECM SO a ČO

V týždni od 31.12.2017 – 06.01.2018 chceme vo svojich
modlitbách myslieť na: Radu SO a ČO.
Ranné modlitby

S rannými modlitbami, ktoré budú bývať každý deň
v pracovnom týždni o 08:40 hod. v kancelárii farského úradu,
začíname od 08.01.2018.
Biblická hodina

S biblickou hodinou, ktorá bude bývať každý utorok o 17:30
hod. v kancelárii farského úradu, začíname 16.01.2018.
Aliančný modlitebný týždeň

Aliančný modlitebný týždeň začína od 7. – 14.01.2018. U nás
bude modlitebné stretnutie v sobotu 13.01.2018 o 18:00 hod.
Celobratislavská ekumenická bohoslužba

Ekumenické bohoslužby budú v pondelok 22.01.2018 o 17:00
hod. vo františkánskom kostole v Bratislave – Starom Meste.

Kontakt
webová stránka:
facebooková stránka:

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

Farár: ThDr. Ivan Lukáč
adresa: Panenská 10, 811 03 Bratislava – Staré Mesto
mobil: +421 911 786 411
e-mail: lukac.ivan@gmail.com
Farský úrad ECM:
adresa: Panenská 10, 811 03 Bratislava – Staré Mesto
pevná linka: 02/381 311 12
e-mail: bratislava@umc.sk

O pastorálny rozhovor, ktorý môže mať aj charakter spovede, môžete
požiadať farára vždy v dohodnutom čase. Súčasťou osobného
stretnutia môže byť aj vyslúženie sviatosti sv. Večere Pánovej.
Úradné hodiny farského úradu
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok

09:30 – 12:30 hod.
14:00 – 17:00 hod.
09:30 – 12:30 hod.
nestránkový deň
14:00 – 17:00 hod.

Číslo účtu nášho cirkevného zboru
Pokiaľ by ste chceli finančne podporiť náš cirkevný zbor, svoje
dobrovoľné príspevky môžete zaslať na číslo účtu: SK700 900 0000
0000 1147 2097 (VS: 663200, KS: 0558). Za Váš milodar ďakujeme.
Ofera
Ofera z minulej nedele (24.12.) bola určená na Sociálny fond.
Vyzbierali sme 287,29€. Ofera z nedele (31.12.) vyniesla 69€.

