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24. nedeľa po Sv. Trojici

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

Zľahčujúca viera?
PROGRAM
Organové prelúdium
Introit: Bratia a sestry, vitajte na bohoslužbách v 24. nedeľu po Sv. Trojici. Dnes
slávime sv. Večeru Pánovu. Žalmista vyznáva svoju vieru pred Bohom: „Milujem
Hospodina, lebo počuje hlas môjho úpenia; lebo naklonil ku mne svoje ucho,
budem Ho vzývať, pokiaľ len žijem“ (Ž 116,1-2).
 Pieseň zo spevníka č. 170, v. 1-3 „Poď k Ježišovi!“
Nicejské vyznanie viery (NICAENUM) a modlitba kazateľa
Čítanie zo Starého zákona (SZ) – Ž 124 „Vďaka za Božiu pomoc v krajnej tiesni ľudu“
Čítanie z Nového zákona (NZ) – Mt 9,18-26 „Jairova dcéra a chorá žena“
 Pieseň zo spevníka č. 311, v. 1 „Vstaň, lebo noc sa blíži“
Oznamy a osobné svedectvo viery
 Pieseň zo spevníka č. 311, v. 2 „Vstaň, lebo noc sa blíži“
Požehnanie detí (modlitba)
 Pieseň zo spevníka č. 311, v. 3 „Vstaň, lebo noc sa blíži“ + vykonanie zbierky

Kázeň slova Božieho – Jóel 2,12-14 „Výzva k obráteniu“
 Pieseň zo spevníka č. 209, v. 1-2 „Skala vekov“
Sv. Večera Pánova podľa anglikánsko-metodistickej tradície (liturgia 2.2.1)
 Pieseň zo spevníka č. 209, v. 3 „Skala vekov“
Požehnanie: „Dúfajte v Hospodina na večné veky, lebo Hospodin, Pán, je Skala
vekov“ (Iz 26,4). Amen.
 Pieseň zo spevníka č. 209, v. 4 „Skala vekov“
Kázňový text – Jóel 2,12-14
12 Teraz však – znie výrok Hospodinov – vráťte sa ku mne celým srdcom a pôstom, plačom
a nárekom! 13 Roztrhnite si srdcia, nie šaty, vráťte sa k Hospodinovi, svojmu Bohu, lebo je
milostivý a milosrdný, zhovievavý a hojný v milosti, lebo Mu je ľúto spôsobiť pohromu. 14 Kto vie,
či sa opäť nezľutuje a nezanechá za sebou požehnanie, takže bude pokrmová obeť a úliatba pre
Hospodina, vášho Boha.

OZNAMY:
 V nedeľu 27. novembra 2016 cestujeme na zborovú návštevu (bohoslužby
a popoludňajší program) do nášho partnerského cirkevného zboru ECM ČO Mikulov.
Ak by ste mali záujem, prosíme o nahlásenie presného počtu kvôli obedom.
 Bohoslužby v nedeľu 13. novembra 2016 o 9,30h. Káže br. farár Ivan Lukáč.
 Vždy pred začatím bohoslužieb budú od 9,10 do 9,20h krátke modlitby v sieni za
modlitebňou. Vedie s. Lucia Lukáčová.
 Príhovorné modlitby ECM SO a ČO, 6. - 12. november 2016: Sereď (br. Pavle
Kocev) a Plzeň 3 - Maranatha (br. Filip Jandovský).
 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 8. novembra 2016 o 18,00h. Téma: „2. článok
Apoštolského vyznania viery“. Štúdiom sprevádza br. farár Ivan Lukáč.
 Filmový klub na fare vo štvrtok 10. novembra 2016 o 19,00h vo farskom úrade.
Pokračujeme v sledovaní filmu „Sv. František z Assisi“.
 Večerné čítanie Biblie v piatok 11. novembra 2016 o 18,00h NEBUDE! Od 11. do
12. novembra 2016 bude v Starej Lesnej Pastorálka ECM SO. Prosíme Vás
o modlitby! Ďakujeme!
 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: 73,11 €. Srdečne všetkým ďakujeme!

Modlitby ECM SO a ČO ⇨ 06. - 12.11.2016
SEREĎ
Prosíme o modlitby:
- za jesenný výlet pre deti a rodičov v našom zbore;
- za starších ľudí, ktorí sú v domovoch dôchodcov;
- za pracovno-stavebné úpravy modlitebne.
Ďakujeme za zapojenie mladých do chvál a vyučovaní katechizmu ECM s dorastom.
br. Pavle Kocev

PLZEŇ 3 - MARANATHA
Prosíme za:
- setkávaní klubu omladiny a besídku;
- vedoucí služeb a staršovstvo;
- propojenost mezi farností a diakonickými středisky;
- klienty odcházející po ukončení léčby z TK Vršíček a jejich následné zapojování do
církve;
- dlouhodobě nemocné;
- papírové členy farnosti.
Děkujeme za vaše přímluvy.
br. Filip Jandovský

