BULLETIN

08.01.2017

1. nedeľa po Zjavení

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

„V jednom tele máme mnoho údov“
PROGRAM
Organové prelúdium
Introit: Bratia a sestry, vitajte na bohoslužbách v 1. nedeľu po Zjavení. Autor Knihy
Prísloví o múdrosti povedal: „Hospodin ma utvoril na začiatku svojho diela, pred
svojimi dávnymi skutkami. Od večnosti som ustanovená, od začiatku, prv ako
povstala zem.“ (Prís 8,22-23)
 Pieseň zo spevníka č. 537, v. 1 „Len v Tvojom zajatí“
Apoštolské vyznanie viery a modlitba kazateľa
Čítanie zo Starého zákona (SZ) – Iz 42,1-4 „Pieseň o Hospodinovom služobníkovi“
Čítanie z Nového zákona (NZ) – Mt 13,24-30 „O kúkoli medzi pšenicou“
 Pieseň zo spevníka č. 537, v. 2 „Len v Tvojom zajatí“
Oznamy a osobné svedectvo viery
 Pieseň zo spevníka č. 537, v. 3 „Len v Tvojom zajatí“
Požehnanie detí (modlitba) a vykonanie zbierky
 Pieseň zo spevníka č. 537, v. 4 „Len v Tvojom zajatí“
Kázeň slova Božieho – Rim 12,1-8 „Nový život v Kristovi“
Modlitby prítomných, modlitba Pánova a oznamy
 Pieseň zo spevníka – Prídavok č. 11, v. 1-2 „Ovečkou že Božou som“
Požehnanie: „Neslúžte naoko ako tí, čo sa chcú páčiť ľuďom, ale ako Kristovi
otroci, ktorí z celej duše plnia Božiu vôľu.“ (Ef 6,6) Amen.
 Pieseň zo spevníka – Prídavok č. 11, v. 3 „Ovečkou že Božou som“
Kázňový text – Rim 12,1-8
1 Povzbudzujem vás teda, bratia, pre Božie milosrdenstvo, aby ste prinášali svoje telo ako živú, svätú, Bohu
príjemnú obetu, ako svoju duchovnú službu Bohu. 2 A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa
obnovením zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, čo mu je príjemné, čo je
dokonalé. 3 Mocou milosti, ktorá mi bola daná, každému z vás hovorím, aby si nemyslel o sebe viac, ako treba,
ale aby o sebe zmýšľal skromne, podľa toho, akú mieru viery každému udelil Boh. 4 Lebo ako v jednom tele
máme mnoho údov, ale všetky údy nekonajú tú istú činnosť, 5 tak sme mnohí jedno telo v Kristovi, ale jednotlivo
sme si navzájom údmi. 6 Máme však rozličné dary podľa milosti, ktorá nám bola daná. Ak má niekto dar
proroctva, nech je v súlade s vierou, 7 ak má niekto dar služby, nech slúži, ak má niekto dar vyučovania, nech
vyučuje. 8 Kto má dar napomínania, nech napomína. Kto dáva, nech dáva úprimne. Kto je predstavený, nech
koná horlivo. Kto preukazuje milosrdenstvo, nech to robí s radosťou.

OZNAMY:
 Budúce bohoslužby – 2. nedeľa po Zjavení v nedeľu 15. januára 2017 o 09,30h.
Slovom Božím slúži br. farár Ivan Lukáč.
 Farská konferencia bude dnes po bohoslužbách. Vedie br. superintendent ECM SO
Pavel Procházka.
 Príhovorné modlitby ECM SO a ČO, 08. - 14. január 2017: Ekumenická setkání
k modlitbám (s. Jana Křížová).
 Aliančný modlitebný týždeň 8. – 15. januára 2017. V našej modlitebni na
Panenskej 10 sa stretneme v sobotu 14. januára o 19,00h. Srdečne Vás pozývame!
 Ranné modlitby v dňoch pracovného týždňa od 08,40h do 09,00h v kancelárii
farského úradu. Chceme začínať deň s Bohom pri Jeho slove a modlitbách.
 Bohoslužby v DSS Betánia vo štvrtok 12. januára 2017 o 10,00h na Partizánskej
ulici v Bratislave – Starom Meste. Slovom Božím slúži br. farár Ivan Lukáč.
 Rada pre ekumenizmus Bratislavskej arcidiecézy v spolupráci s kresťanskými
cirkvami a cirkevnými spoločenstvami v Bratislave pozýva na celoslovenskú
ekumenickú bohoslužbu slova v rámci Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov
v nedeľu 15. januára 2017 o 10,00h v katedrále sv. Šebastiána v Krásňanoch
(Bratislava). Téma: „Zmierenie – ženie nás Kristova láska“.
 S biblickými hodinami začneme až od utorka 31. januára 2017 o 18,00h.
Budeme pokračovať v téme o historiografii Ježišových učeníkov.
 S filmovým klubom na fare začneme až od štvrtku 2. februára 2017 o 19,00h.

Ofera z minulej nedele vyniesla: 135 €. Srdečne Vám ďakujeme!

NARODENINY:
* Sestry Miroslava Procházková a Martina Cunha tento týždeň oslávili svoje narodeniny.
Ďakujeme Pánu Bohu, že sú súčasťou nášho spoločenstva a že sa pravidelne zúčastňujú nedeľných
bohoslužieb. Vyprosujeme pre nich Božiu lásku, milosť a požehnanie.

Témy Aliančného modlitebného týždňa
Január 2017
08.01. N Jedinou cestou Kristus

Téma: „Jedinečné... – Martin Luther“
Reformovaná kresťanská cirkev, Nám. SNP č. 4

17,00h

09.01. P Jediným základom Biblia Evanjelická cirkev a. v., M. Sch. Trnavského č. 2/A

19,00h

10.01. U Jedinou šancou milosť

19,00h

Kresťanské zbory, Pri Šajbách č. 1

11.01. S Jedinou odpoveďou viera Cirkev bratská, Cukrova č. 4

19,00h

12.01. Š Jedine viera pre svet

Bratská jednota baptistov, Palisády č. 27/A

19,00h

13.01. P Jedine milosť pre svet

Cirkev adventistov siedmeho dňa, Cablkova č. 3

19,00h

14.01. S Jedine Biblia pre svet

Evanjelická cirkev metodistická, Panenská č. 10

19,00h

15.01. N Jedine Kristus pre svet

Evanjelická cirkev a. v., Legionárska č. 2

18,00h

