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4. nedeľa po Sv. Trojici

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

Maj otvorené oči pre znamenia Božej prítomnosti
PROGRAM
Organové prelúdium
Introit: Bratia a sestry, vitajte na bohoslužbách v 4. nedeľu po Svätej Trojici.
Žalmista vyznáva: „Spievať chcem Hospodinovi, kým žijem, ospevovať chcem
svojho Boha, kým tu budem. Kiež mu je príjemná moja pieseň! Budem sa radovať
v Hospodinovi.“ (Ž 104,33-34)
 Pieseň zo spevníka č. 168, v. 1-2 „Ó, nechoď svetom sám a sám“

Apoštolské vyznanie viery
Kolekta (modlitba farára)
Čítanie zo Starého zákona (SZ) – Pr 20,1-30
Gloria Patri
Čítanie z Nového zákona (NZ)– Heb 2,1-4
 Pieseň zo spevníka č. 168, v. 3 „Ó, nechoď svetom sám a sám“

Oznamy a osobné svedectvo viery
 Pieseň zo spevníka č. 168, v. 4„Ó, nechoď svetom sám a sám“

Požehnanie detí (modlitba)
 Pieseň zo spevníka č. 168, v. 5 „Ó, nechoď svetom sám a sám“
(počas piesne bude vykonanie zbierky)

Kázeň slova Božieho – Hab 3,1-16
 Pieseň zo spevníka č. 254, v. 1-2 „Našiel si ma, Pastieru“

Príhovorné modlitby, modlitby prítomných a modlitba Pánova
 Pieseň zo spevníka č. 254, v. 3 „Našiel si ma, Pastieru“

Požehnanie: „Ak budeš naozaj počúvať hlas Hospodina, svojho Boha,
zachovávať a uskutočňovať všetky jeho príkazy, ktoré ti dnes dávam,
Hospodin, tvoj Boh, ťa vyvýši nad všetky národy zeme. Keď budeš poslúchať
slovo Hospodina, svojho Boha, spočinú na tebe všetky tieto požehnania.“
(Dt 28,1-2) Amen.
Záverečná prosba – „Amen! Ty nás požehnaj...

Kázňový text – Hab 3,1-16
1 Modlitba proroka Habakuka - žalospev. 2 Hospodin, počul som chýr o tebe a užasol som nad tvojím
dielom. Zachovaj ho v najbližších rokoch, v tento čas ho ohlasuj; v nepokoji pamätaj na
zľutovanie. 3 Boh prichádza z Temánu, Svätý z vrchu Parán. - Sela - Jeho veleba prikryla nebesá a zem je
plná jeho oslavy. 4 Žiari ako svetlo. Z rúk mu vychádzajú lúče, v nich sa skrýva jeho sila. 5 Pred ním ide
mor a hneď za ním sa ťahá skaza. 6 Zastal, premeriava zem a pohľadom dáva do pohybu národy.
Pradávne vrchy sa rozpadávajú, večné kopce sa prepadávajú. Jemu patria cesty večnosti. 7 Stany
Kušánu vidím v súžení, šiatre Midjánu sa otriasajú. 8 Či proti potokom vzplanul Hospodin hnevom?
Alebo či vylievaš svoju zlosť na rieky? Či si sa azda rozvášnil proti moru, keď riadiš svoje kone a víťazné
vozy? 9 Tvoj luk je pripravený na splnenie prísah. - Sela - Riekami si rozbrázdil zem. 10 Vrchy sa pri
pohľade na teba zvíjajú. Prechádza prietrž mračien; hlbina sa ozýva a zdvíha svoje ruky. 11 Slnko a
mesiac zostali vo svojom obydlí. Odtiahli pred svetlom tvojich šípov a leskom tvojej
kopije. 12 Rozhorčený vykračuješ po zemi a nahnevaný šliapeš po národoch. 13 Vytiahol si kvôli
záchrane svojho ľudu a svojho pomazaného. Dom svojvoľného zdrvíš odvrchu a obnažíš ho od základu,
až na skalu. - Sela - 14 Svojimi šípmi si prerazil hlavy jeho vodcov, čo sa prehnali ako smršť, aby nás
rozprášili, čo jasali ako pri vyžieraní bedára v skrýši. 15 So svojimi koňmi si vstúpil na more, do víru
mohutných vôd. 16 Keď o tom počúvam, celý sa trasiem a jachcem, akoby mi do kostí vstúpil rozvrat, aj
kolená sa mi podlamujú. Pokojne očakávam deň súženia, ktorý zastihne ľud, čo na nás útočí.

OZNAMY:
 Bohoslužby – 5. nedeľa po Sv. Trojici v nedeľu 16. júla 2017 o 09,30h v modlitebni
ECM. Liturgiou a zvesťou Božieho slova poslúži br. farár Ivan Lukáč. Srdečne Vás
pozývame!
 Príhovorné modlitby ECM SO a ČO, 9. - 15. júl 2017:
Slavkovce (s. Jarmila Nagyová) a zbory ČO: Jablonné, Litoměřice, Poušť, Slaný a
Vimperk. Modlitebné námety nájdete na našej webovej stránke www.bratislava.umc.sk
v sekcii „Príhovorné modlitby ECM“. Veríme, že Božou vôľou je, aby sme sa ako
Jeho Cirkev za seba spoločne modlili.
 Ranné modlitby a biblické hodiny počas letných prázdnin NEBUDÚ! V stretnutiach
budeme pokračovať až v septembri. Tešíme sa na Vás!
 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.
 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.
Ofera z minulej nedele vyniesla: 135 €. Srdečne Vám ďakujeme!
Pán Boh nech Vás odmení svojim nebeským požehnaním darmi Jeho Svätého Ducha.

