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

Zmysel viery
PROGRAM
Organové prelúdium
Introit: Bratia a sestry, vitajte na večerných bohoslužbách pri príležitosti
Sviatku apoštolov Petra a Pavla. Žalmista radostne zvoláva: „Chváľte Hospodina,
všetky národy, oslavujte ho, všetci ľudia, lebo je nesmierne jeho milosrdenstvo
voči nám a vernosť Hospodina až naveky! Haleluja!“ (Ž 117,1-2)
 Pieseň zo spevníka č. 33, v. 1-3 „Pán Boh je láska“

Apoštolské vyznanie viery
Kolekta (modlitba farára)
Čítanie zo Starého zákona (SZ) – Iz 43,22-28
 Pieseň zo spevníka č. 33, v. 4-6 „Pán Boh je láska

Kázeň slova Božieho – Lk 12,8-9
 Pieseň zo spevníka č. 170, v. 1 „Poď k Ježišovi!“

Sv. Večera Pánova (dôraz na radosť, liturgia 2.2.4)
Modlitby prítomných a modlitba Pánova
Oznamy
 Pieseň zo spevníka č. 170, v. 2 „Poď k Ježišovi!“

Požehnanie: „Všetko robte bez reptania a pochybovania, aby ste boli
bezúhonní a nevinní, Božie deti bez poškvrny uprostred zvrhlého a skazeného
pokolenia. Uprostred neho žiarte ako hviezdy, ktoré osvecujú svet.“
(Flp 2,14-15). Amen.
 Pieseň zo spevníka č. 170, v. 3 „Poď k Ježišovi!“

Kázňový text – Lk 12,8-9

8 Hovorím vám: Každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi, toho aj Syn človeka
vyzná pred Božími anjelmi. 9 Kto ma však zaprie pred ľuďmi, bude zaprený
pred Božími anjelmi.

OZNAMY:
 Bohoslužby so sv. Večerou Pánovou – 3. nedeľa po Sv. Trojici v nedeľu
2. júla 2017 o 09,30h v modlitebni ECM na 1. poschodí. Liturgiou a zvesťou Božieho
slova poslúži br. farár Ivan Lukáč. 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!
 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!

Sviatok apoštolov Petra a Pavla
Sviatok dvoch najvýznamnejších svedkov
evanjelia, apoštolov sv. Petra a sv. Pavla,
považovaných za zakladateľov kresťanskej
viery v Trojjediného Pána Boha, slávia dnes
kresťania nielen na Slovensku, ale aj na celom
svete.
Títo obhajcovia a šíritelia kresťanskej zvesti
pravdepodobne roku 64 v tento deň zomreli
mučeníckou (martýrskou) smrťou v Ríme za
vlády ukrutného cisára Nera, ktorý bol známy
tým, že prenasledoval kresťanov.
Veriaci kresťania v tento sviatok vyjadrujú vďaku Pánu Bohu za ich službu,
za šírenie a zachovanie evanjelia Ježiša Krista.

