CIRKEVNÝ ZBOR
EVANJELICKEJ CIRKVI METODISTICKEJ
BRATISLAVA – STARÉ MESTO

SILVESTER 2017
„Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes i naveky.“
(Heb 13,7)

31.12.2017
Závierka občianskeho roka
Téma: „Božia veľkosť“
Bohoslužby 09:30 hod.
modlitebňa ECM

PORIADOK METODISTICKÝCH BOHOSLUŽIEB
1.

Predspev

2.

Introit – vstupné slovo

3.

Sionská pieseň č. 472, 1.-3. sloha
1.

Rok starý už odchádza v more vekov.
Ó, prijmi obeť prosby s vrúcnou vďakou,
Ty večný slávny Kráľu, bez premeny,
čuj naše žalmy, chvály, buď slávený.

2.

Ty otvoril si ruku a žehnal nám.
Ty chránil v sveta hluku dom, školu, chrám.
Ty´s siroty a vdovy ochraňoval,
Ty´s na každý deň znovu k nám lásku mal.

3.

Buď chvála Tebe z toho, čo si nám dal,
či málo a či mnoho, radosť či žiaľ.
Ty´s dokonale vedel, čo chcel si dať,
to meno požehnané buď tisíckrát!

4.

Nicejské vyznanie viery - NICAENUM

5.

Kolekta – modlitba farára

6.

Starozákonný text – Ex 13,20-22
Čítajúci:
Zbor:

Počuli sme Božie slovo.
Bohu vďaka!

7.

Evanjelium – Mk 13,33-37
Farár:

Zbor:

Blahoslavení sme všetci tí, ktorí nielen počúvame Božie
slovo, ale ho aj vo svojom srdci úprimne zachovávame
a podľa neho žijeme.
Amen!

8.

Chválospev (1)

9.

Osobné svedectvo viery + oznamy

10. Chválospev (2)
11. Požehnanie detí
12. Chválospev (3)
/Počas tejto piesne je vykonaná dobrovoľná finančná zbierka./
13. Kázeň Božieho slova – Tit 2,11-14
14. Chvíľa ticha
15. Spoločné modlitby
16. Modlitba Pánova
17. Sionská pieseň č. 478, 1.-3. sloha
1.

Doteraz nám pomáhal Pán Boh dobrotivý,
preto k nebu obráťme zrak dúfanlivý,
odkiaľ pomoc prichádza nám vždy v pravej dobe,
tam, kde duša nachádza nové sily v mdlobe.

2.

Dosiaľ nie je prikrátka ruka Hospodina,
veď On z lásky k hriešnikom poslal svojho Syna.
A či s Ním by nedával všetko, čo nám treba,
ako otec láskavý dáva deťom chleba?

3.

Pomáhal i pomôže Pán Boh svojim ďalej,
preto v Neho skladajme stále všetku nádej.
O potrebách našich vie prv, než o ne lkáme
a že rád nám pomáha, z Jeho slova známe.

18. Áronovské požehnanie
Zbor:

Amen.

19. Sionská pieseň č. 478, 4.-5. sloha
4.

Hoci neraz pochybnosť s úzkosťou sa snúbi,
že Pán splniť zabúda slávne svoje sľuby,
no On sám vie najlepšie, čo nám môže škodiť,
ako vyhnúť priepastiam, ako nás má vodiť.

5.

Hospodin, čo s nami bol, bude všade s nami,
do skonania sveta až nebudeme sami.
On nás cestou života verne podopiera,
privedie raz ku cieľu, ktorý zrela viera.

20. Ukončenie s podaním rúk
Liturgia a kázeň slova Božieho: Ivan Lukáč
Biblický text: Lucia Lukáčová
Organ: Lenka Procházková

Sestry a bratia, priatelia,
nezabúdajme na vďačnosť, pretože aj tento rok sme mnoho prijali
z Božích milostivých rúk. Nech naše ústa Jeho slávu zvestujú.

OZNAMY NÁŠHO CIRKEVNÉHO ZBORU
Bohoslužby
01.01.2018

Nový rok, Liturgia Obnovenia zmluvy s Bohom + VP
09:30 hod. – modlitebňa ECM
slúži: Ivan Lukáč

07.01.2018

1. nedeľa po Zjavení
09:30 hod. – modlitebňa ECM

slúži: Ivan Lukáč

1. nedeľa po Zjavení + VP
11:00 hod. – DSS Betánia

slúži: Ivan Lukáč

07.01.2018

Príhovorné modlitby ECM SO a ČO
V týždni od 31.12.2017 – 06.01.2018 chceme vo svojich modlitbách
myslieť na: Radu Slovenskej oblasti a Radu Českej oblasti.

Ranné modlitby
S rannými modlitbami, ktoré budú bývať každý deň v pracovnom týždni
o 08:40 hod. v kancelárii farského úradu, začíname od 08.01.2018.

Biblická hodina
S biblickou hodinou, ktorá bude bývať každý utorok o 17:30 hod.
v kancelárii farského úradu, začíname 16.01.2018.

Aliančný modlitebný týždeň
Aliančný modlitebný týždeň začína od 7. – 14.01.2018. V našej
modlitebni bude modlitebné stretnutie v sobotu 13.01.2018 o 18:00 hod.

Celobratislavská ekumenická bohoslužba
Ekumenické bohoslužby budú v pondelok 22.01.2018 o 17:00 hod. vo
františkánskom kostole v Bratislave – Starom Meste.

Kontakt
webová stránka:
facebooková stránka:

www.bratislava.umc.sk
www.facebook.sk/ECMBAStareMesto

Farár: ThDr. Ivan Lukáč
adresa: Panenská 10, 811 03 Bratislava – Staré Mesto
mobil: +421 911 786 411
e-mail: lukac.ivan@gmail.com
Farský úrad ECM:
adresa: Panenská 10, 811 03 Bratislava – Staré Mesto
pevná linka: 02/381 311 12
e-mail: bratislava@umc.sk
O pastorálny rozhovor, ktorý môže mať aj charakter spovede, môžete
požiadať farára vždy v dohodnutom čase. Súčasťou osobného stretnutia
môže byť aj vyslúženie sviatosti sv. Večere Pánovej.

Úradné hodiny farského úradu
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok

09:30 – 12:30 hod.
14:00 – 17:00 hod.
09:30 – 12:30 hod.
nestránkový deň
14:00 – 17:00 hod.

Číslo účtu nášho cirkevného zboru
Pokiaľ by ste chceli finančne podporiť náš cirkevný zbor, svoje dobrovoľné
príspevky môžete zaslať na číslo účtu: SK700 900 0000 0000 1147 2097
(VS: 663200, KS: 0558). Za Váš milodar vopred srdečne ďakujeme.

Výzva k pomoci
Pre náš cirkevný zbor hľadáme organistu, katechétov a dobrovoľníkov,
ktorí by ochotne slúžili v rozličných oblastiach a činnostiach.

