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Nasledovanie Ježiša a autenticita života
káže: Mgr. Martin Kováč (Starokatolícka cirkev)

Predspev: „Stíš sa a pred Ním sa skloň...“
Pozdrav
Introit: „Pamätaj na slovo, ktoré si dal svojmu sluhovi, v ňom si mi dal nádej.
V mojom pokorení mi je útechou, že tvoja reč ma oživí.“ (Ž 119,49-50)
 Pieseň č. 311, v. 1-3

Prosba o čisté srdce (sebaspytovanie)
Žalm – Ž 42
Gloria Patri
Epištola – 1Tes 2,9-13
 Chválospev (1) + oznamy a osobné svedectvo viery
 Chválospev (2) + požehnanie detí (modlitba)
 Chválospev (3) + dobrovoľná finančná zbierka

Kázeň – Mt 23,1-12
Nicejské vyznanie viery - NICAENUM
 Pieseň č. 24, v. 1-2

Sv. Večera Pánova podľa anglikánsko – metodistickej tradície (liturgia 2.2.1)
 Pieseň č. 24, v. 3

Príhovorné modlitby a modlitba Pánova
 Pieseň č. 24, v. 4

Áronovské požehnanie: „Nech ťa Hospodin požehná a nech ťa ochráni! Nech Hospodin rozjasní nad tebou svoju tvár a nech ti je milostivý! Nech Hospodin obráti svoju
tvár k tebe a nech ti udelí pokoj!“ (Nu 6,24-26) Amen.
Záverečná prosba – „Amen! Ty nás požehnaj...“

Kázňový text: Mt 23,1-12

1 Vtedy Ježiš povedal zástupom a svojim učeníkom: 2 Na Mojžišovu stolicu zasadli
zákonníci a farizeji. 3 Robte teda a zachovávajte všetko, čo vám hovoria, ale podľa
ich skutkov nekonajte. Lebo oni len hovoria, ale nerobia. 4 Zväzujú ťažké bremená,
ktoré nemožno uniesť, a kladú ich ľuďom na plecia, ale sami nechcú nimi ani prstom pohnúť. 5 Všetky svoje skutky konajú iba preto, aby ich ľudia videli. Rozširujú
svoje modlitbové remienky a zväčšujú si strapce na rúchach. 6 Majú radi popredné
miesta na hostinách a prvé stolice v synagógach, 7 pozdravy na námestiach, a aj to,
keď ich ľudia oslovujú: Rabbi! 8 Vy sa však nedávajte volať: Rabbi, lebo jeden je
váš Učiteľ a vy všetci ste bratia. 9 Ani otcom nevolajte nikoho na zemi, lebo len jeden je váš Otec, ten v nebesiach. 10 Ani sa nedávajte volať vodcami, lebo len jeden
je váš Vodca, Kristus. 11 Najväčší z vás bude vaším sluhom. 12 Kto sa bude povyšovať, bude ponížený, a kto sa poníži, bude povýšený.

OZNAMY
 Budúcu nedeľu 12.11. budú bohoslužby v riadnom čase o 9,30h v modlitebni ECM.
Zvesťou Božieho slova poslúži domáci br. farár Ivan Lukáč. Srdečne Vás pozývame!
 V tomto týždni chceme vo svojich príhovorných modlitbách myslieť na:
 Pastorálka (s. Lenka Procházková);
 Jihlava (s. Jitka Buchtová).
 Ranné modlitby mávame každý deň v dňoch pracovného týždňa v kancelárii farského
úradu od 8,40h. Spoločne si čítame Božie slovo a modlíme sa za rôzne potreby. Pokiaľ
by sa chcel k nám pridať, budeme veľmi radi. Ak potrebuješ modlitbu, napíš nám modlitebný námet na bratislava@umc.sk
 Biblická hodina bude v utorok 7.11. o 17,30h v malej sále za modlitebňou. Pokračujeme v štúdiu Listu sv. apoštola Pavla Rimanom. Téma: „Rim 4,13-25“. Srdečne Vás
pozývame! Pozvite aj Vašich priateľov a známych.
 Štúdium Biblie v DSS Betánia na Partizánskej ul. v Bratislave – Staro Meste bude
vo štvrtok 9.11. o 10,00h. Táto aktivita je najmä pre obyvateľov tohto domova dôchodcov. Prosíme Vás o modlitby za nich.
 Vyučovanie metodistického náboženstva na ZŠ pre slabozrakých v Bratislave –
Karlovej Vsi bude prebiehať vo štvrtok 9.11. v riadnom čase od 14,00 - 14,45h
(I. skupina) a od 14,50 - 15,35h (II. skupina). Prosíme Vás o modlitby za deti.

 V dňoch 10. – 11.11. sa uskutoční Pastorálka pre duchovných našej cirkvi v Dolnom
Kubíne. Prosíme Vás o modlitby na cestách a o Božie požehnanie pri bohoslužbách,
prednáškach a spoločných rozhovoroch.
 Zasadnutie farského staršovstva bude v pondelok 13.11. o 18,15h v malej sále za
modlitebňou. Účasť členov farského staršovstva je povinná.
 Ďakujeme všetkých Vám, ktorí ste sa zapojili do projektu „Koľko lásky sa zmestí do
krabice od topánok“. Srbské deti, ktoré pochádzajú zo sociálne slabých rodín budú
naozaj potešené, že sme ich aj tento rok mohli obdariť. Takisto nám ďakuje aj
br. farár Jozef Havrila z CZ ECAV Podlužany.
 Diakonia ECM SO organizuje prípravu vianočných balíčkov pre dva naše zbory:
Gerlachov (br. farár Ľuboslav Sirkovský) – pre 30 detí vo veku 5-12 rokov a Veľké
Kapušany (s. farárka Svetla Kömíves Francisty) – pre 5 detí vo veku 6-8 rokov. Našej
farnosti bolo pridelené zakúpenie 30 ks farbičiek a 30 ks strúhadiel. Zakúpené veci
môžete dať kontaktnej osobe za diakoniu, ktorou je br. Milan Holeš. Termín: do 15.11.
Vedúca diakonie ECM SO s. Milena Belková ďakuje všetkým, ktorí sa podieľali na tejto
zbierke.
 Spevácky zbor maďarských pedagógov na Slovensku Lajosa Vassa, Evanjelický
a. v. cirkevný zbor Bratislava – Staré Mesto, Reformovaný kresťanský cirkevný
zbor v Bratislave a Maďarský inštitút v Bratislave Vás srdečne pozývajú 11.11.
o 17,00h do Veľkého kostola na Panenskej ul. v Bratislave – Starom Meste na slávnostný koncert spojený s prezentáciou CD na počesť 500. výročia reformácie.
Koncert podporil Úrad vlády Slovenskej republiky.
 Detská misia pripravuje Kurz A pre mladých pracovníkov s deťmi v sobotu 11.11.
v Bratislave na Legionárskej ul. 6. Kurz A je určený hlavne pre vek 12-16 rokov. Zúčastňujú sa ho aj starší, aj keď pre kategóriu nad 17 rokov je určený kurz EVDI (Efektívne
vyučovanie detí). Prihlásiť sa môžete na stránke www.detskamisia.sk alebo na tel. č.:
02/555 693 78 do 7.11. Ak máte o to záujem alebo viete o niekom, komu by tento
kurz pomohol, využite túto príležitosť.
 Heslá 2018 – denné úvahy nad Božím slovom od autorov z rôznych kresťanských cirkví (ECM, ECAV, BJB, AC, CB, RC) si môžete zakúpiť v cene 4,50€. Nech sa páči!

OFERA
Minulú nedeľu bola 107,28 €.
Srdečne Vám ďakujeme za každý príspevok, ktorý je prinesený z úprimného srdca.
Božie slovo hovorí: „Ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7)

MYŠLIENKY JOHNA WESLEYHO, ANGLIKÁNSKEHO KŇAZA
A ZAKLADATEĽA METODIZMU

„Premýšľal som o svojom doterajšom živote. Päťdesiat alebo
šesťdesiat rokov som bol na cestách. Pokúšal som sa svojím
úbohým spôsobom konať dobro svojím blížnym. Teraz ma od
smrti pravdepodobne delí iba pár krokov. Na čom mám zakladať svoju vieru o mojej záchrane? Neobstojí tu nič z toho,
čom som urobil alebo vytrpel. Na obranu môžem uviesť iba
to, že som najväčší zo všetkých hriešnikov, za ktorých Ježiš zomrel.
(Napísané v r. 1783, John Wesley však zomrel až o osem rokov neskôr.)
(Breviár JW, str. 106 - „Bilancia života“)

„Neviem si predstaviť, žeby Boh, ktorý nás vyslal do tohto sveta, chcel, aby sa
nám tu trvale zle vodilo. Keby to tak bolo, bola by túžba po šťastí v tomto živote hriechom, lebo by stála proti prvému poslaniu nášho stvorenia. Aký význam by potom mali všetky malé príjemnosti a radosti života, keby úmyslom
nášho Stvoriteľa bolo, aby sme ich nikdy nevyužili? Vari azda „prijať kríž“
znamená rozlúčiť sa so všetkou radosťou a potešením? To by sa vôbec nezhodovalo s tým, čo o múdrosti viery povedal Šalamún, že jej cesty sú utešené
a všetky jej chodníky sú samý blahobyt.“
(Breviár JW, str. 118 - „Radosť zo života“)

MODLITBY ECM SO A ČO ⇨ 05. – 11.11.2017

 PASTORÁLKA
V dňoch 10. – 11.11. sa uskutoční v Dolnom Kubíne
pastorálka pre zamestnancov ECM. Modlime sa spoločne za ochranu na cestách, pokojný priebeh a duchovné občerstvenie pre účastníkov.

 JIHLAVA
V sobotu 11. 11. se v Jihlavě koná celocírkevní setkání těch, kdo pracují v našich sborech s dětmi. Vyprošujme požehnání do všech příprav, moudrost a
inspiraci řečníkům, ať každý, kdo přijede, je povzbuzen a posilněn do další
služby.

