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Vykročiť na cestu s Bohom
znamená kráčať bezpečne
káže: Mgr. Ivan Lukáč

PROGRAM
Organové prelúdium
Introit: Bratia a sestry, vitajte na novoročnej bohoslužbe s liturgiou Obnovenia
zmluvy s Bohom. Svätý prorok Jeremiáš povedal: „Však Ty si uprostred nás,
Hospodine, a Tvoje meno nosíme. Neopúšťaj nás!“ (Jer 14,9b).
Pieseň zo spevníka č. 476, v. 1-2 „Nastal nový rok“
Oznamy o ďalších plánovaných aktivitách zboru
Pieseň zo spevníka č. 476, v. 3-4 „Nastal nový rok“
Liturgia - 1.3 Obnovenie zmluvy s Bohom (liturgické texty od str. 1)
Modlitba kazateľa a Modlitba Pánova
Striedavé čítanie zo Starého zákona (SZ) – Ž 8 „Nádhera vesmíru“
Čítanie z Nového zákona (NZ) – R 10,9-13 „U Boha niet žiadneho rozdielu“
Vzývanie Boha a Ďakovná modlitba (liturgické texty str. 1-2)
Pieseň zo spevníka č. 258, v. 1-3 „S Ježišom chcem“
Vyznanie hriechov (liturgické texty str. 3-4)
Kázeň slova Božieho – Joz 24,14-17a „Józuova rozlúčka a obnovenie zmluvy“
Obnovenie zmluvy (liturgické texty str. 4-5)
Pieseň zo spevníka č. 258, v. 4-6 „S Ježišom chcem“
Prefácia a Glória (liturgické texty str. 6)
Požehnanie: „A vy, moje stádo, ste ovcami mojej pastvy a ja som váš Boh – znie
výrok Hospodina, Pána“ (Ez 34,31). Amen.
Pieseň zo spevníka č. 258, v. 7 „S Ježišom chcem“

Kázňový text – Joz 24,14-17a

14 Preto sa teraz bojte Hospodina a slúžte Mu úprimne a verne, odstráňte
bohov, ktorým slúžili vaši otcovia za Veľriekou v Egypte, a slúžte Hospodinovi!
15 Ak sa vám nepáči slúžiť Hospodinovi, vyvoľte si dnes, komu chcete slúžiť, či
bohom, ktorým slúžili vaši otcovia za Veľriekou, alebo bohom Amorejcov,
v krajine ktorých bývate. Ja však a môj dom budeme slúžiť Hospodinovi.
16 A ľud odpovedal: Nech je vzdialené od nás, že by sme opustili Hospodina
a slúžili iným bohom! 17 Lebo Hospodin je náš Boh.

OZNAMY:
* Bohoslužby so sv. Večerou Pánovou v nedeľu 3. januára 2016 o 9,30h. Slovom Božím
a sviatosťou slúži br. farár Ivan Lukáč
* Bohoslužby na Zjavenie Krista Pána mudrcom v stredu 6. januára 2016 o 9,30h.
Slovom Božím slúži br. farár Ivan Lukáč.
* Ponovoročné posedenie pri kapustnici v stredu 6. januára 2016 po bohoslužbách
v misijnom stredisku na Panenskej 12.
* Finančná podpora zboru: Ak chcete zbor podporiť finančným darom, pošlite prosím
svoj príspevok na účet v Slovenskej sporiteľni v tvare IBAN: SK7009000000000011472097.

Bohoslužby počas Novoročných sviatkov
v modlitebni ECM na Panenskej 10
03.01.2016 09:30h Nedeľa po Novom roku + sv. Večera Pánova
06.01.2016 09:30h Zjavenie Krista Pána mudrcom

Myšlienka anglikánskeho kňaza a reformného otca
Johna Wesleyho
Hovoríme, že Boh je všemocný a vševediaci. Od večnosti po večnosť vidí
a pozná všetko čo bolo, čo je a čo bude. Pre Neho nie je nič skryté ani
v minulosti ani v budúcnosti, všetky veci sú Mu rovnako prítomné.
Nemôžeme povedať, že Boh vie všetko vopred, pretože pre Boha nie žiadne
PREDTÝM a žiadne POTOM. Celý čas, alebo lepšie povedané: celá večnosť je
pre Neho prítomná v tom istom okamihu. Nám ľuďom sa ušiel iba veľmi
krátky úsek z večnosti.

(Breviár JW, Boží čas - str. 8)

