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Sviatok Cyrila a Metoda
Sviatok Majstra Jána Husa

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

Pravda vyslobodzuje
PROGRAM
Organové prelúdium
Introit: Bratia a sestry, vitajte na sviatočných bohoslužbách pri príležitosti
Sviatku vierozvestov Cyrila a Metoda a Sviatku Majstra Jána Husa. Svätý apoštol
Pavol vznešene vyznáva svoju vieru: „A vôbec, všetko pokladám za stratu pre
vznešenosť poznania Krista Ježiša, môjho Pána. Pre neho som všetko ostatné
stratil a pokladám to za odpad, aby som získal Krista... .“ (Flp 3,8)
 Pieseň zo spevníka č. 322, v. 1 „Raz zvesť spásy prišla k vám“

Životopis Cyrila a Metoda
 Pieseň zo spevníka č. 322, v. 2 „Raz zvesť spásy prišla k vám“

Životopis Majstra Jána Husa
 Pieseň zo spevníka č. 322, v. 3 „Raz zvesť spásy prišla k vám“

Nicejské vyznanie viery (NICAENUM)
Kolekta (modlitba farára)
Čítanie zo Starého zákona (SZ) – Ž 33,13-18
Čítanie z Nového zákona (SZ) – 1Jn 3,13-18
 Pieseň zo spevníka č. 322, v. 4 „Raz zvesť spásy prišla k vám“

Kázeň slova Božieho – Jn 8,31-32
Modlitby prítomných
Staroslovanský Otčenáš a oznamy
 Pieseň zo spevníka č. 166, v. 1-4 „Znie spásy preradostná zvesť“

Požehnanie: Pán Ježiš Kristus povedal: „Ja som cesta, pravda i život.
Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa.“ (Jn 14,6). Amen.
Záverečná prosba – „Amen! Ty nás požehnaj...“

Kázňový text – Jn 8,31-32

31 Vtedy povedal Ježiš Židom, ktorí v neho uverili: Ak vy zostanete
v mojom slove, budete naozaj mojimi učeníkmi, 32 poznáte pravdu
a pravda vás vyslobodí.
OZNAMY:
 Bohoslužby – 4. nedeľa po Sv. Trojici v nedeľu 9. júla 2017 o 09,30h v modlitebni
ECM na 1. poschodí. Liturgiou a zvesťou Božieho slova poslúži br. superintendent
ECM SO Pavel Procházka. Srdečne Vás pozývame!
 Biblické hodiny počas letných prázdnin NEBUDÚ! V stretnutiach budeme pokračovať
až v septembri.
 Do nášho zboru hľadáme nového organistu. Pokiaľ by ste o niekom vedeli, oznámte
nám to, prosíme, na farskom úrade.
 V našom zbore máme viacero služieb, ktoré pokrývame. Ak by si chcel/-a
pomáhať pri rozdávaní bulletinov, spevníkov a Biblií, premietaní nedeľnej prezentácie
počas bohoslužieb, ozvučení techniky či nahrávaní kázni, budeme veľmi vďační.
Každá pomocná ruka je vítaná! Záujemcovia sa môžu hlásiť na farskom úrade.
 Na našej webovej stránke farnosti www.bratislava.umc.sk v sekcii „Svedectvá“ je
ponúknutý priestor pre tých, ktorí majú záujem zdieľať sa o veciach, ktoré prežili
alebo prežívajú s Pánom Ježišom Kristom. Ak sa chcete s nami podeliť o Vaše
svedectvo viery, budeme radi. Píšte n a ecmblava@gmail.com. Ďakujeme!
 V nedeľu 27. augusta 2017 je naplánovaná zborová návšteva do farnosti ECM ČO
Mikulov. V prípade záujmu si, prosím, rezervujte tento termín.
 Počas letných prázdnin chystáme farskú grilovačku. Termín bude vopred ohlásený.
 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), VS 663200 a KS 0558. Vopred Vám ďakujeme!

Myšlienka anglikánskeho kňaza a reformného otca
JOHNA WESLEYHO
„Zlato a striebro sú veľmi dobré Božie dary, ktoré slúžia ušľachtilým
účelom. V rukách Božích sa menia na pokrm pre hľadajúcich, nápoj
pre smädných, odev pre nahých. Peniaze poskytujú cestujúcim
a cudzincom miesto, kde sa môžu zložiť. Za peniaze možno zaopatriť
vdovy a siroty.“
„S ľútosťou pozorujeme, že tí, ktorí majú najviac peňazí, obyčajne preukazujú
najmenšiu milosť.“
(Breviár JW, str. 90)

