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03.01.2016
Nedeľa po Novom roku

Evanjelická cirkev metodistická – Slovenská oblasť
farnosť: Bratislava – Staré Mesto
duchovný farnosti: Mgr. Ivan Lukáč
mobil: +421 911 786 411
e-mail: lukac.ivan@gmail.com
web: www.bratislava.umc.sk

Moc a pýcha zapríčiňujú pád
káže: Mgr. Ivan Lukáč

PROGRAM
Predspev: „Vojdite, plesajme...“
Introit: Bratia a sestry, vitajte na bohoslužbe v Nedeľu po Novom roku. Dnes
slávime sv. Večeru Pánovu. Žalmista hovorí: „Hospodin svoju spásu oznámil,
zjavil svoju spravodlivosť očiam národov“ (Ž 98,2).
Pieseň zo spevníka č. 2, v. 1-4 „Chválime Ťa, Bože náš“
Apoštolské vyznanie viery a modlitba kazateľa
Striedavé čítanie zo Starého zákona (SZ) – Ž 52 „Proti chvastavému násilníkovi“
Čítanie z Nového zákona (NZ) – 1Pt 4,12-19 „Cez ťažkosti k radostiam“
Chválospevy, požehnanie detí, vykonanie zbierky, oznamy, svedectvo viery
Kázeň slova Božieho – 1M 11,1-9 „Babylonská veža“
Pieseň zo spevníka č. 253, v. 1-2 „Pán vodca môj“
Svätá Večera Pánova (liturgia 2.2.2, od str. 11)
Pieseň zo spevníka č. 253, v. 3 „Pán vodca môj“
Požehnanie: „Milosť, milosrdenstvo a pokoj od Boha Otca a od Ježiša Krista,
Otcovho Syna, buď s nami v pravde a láske!“ (2J 1,3). Amen.
Pieseň zo spevníka č. 253, v. 4 „Pán vodca môj“
Kázňový text – 1M 11, 1-9
1 Vtedy celý svet používal jedinú reč a rovnaké slová. 2 Keď sa na východe ľudia pohli, našli
rovinu v krajine Šineár a usadili sa tam. 3 Povedali si: Poďme, narobme si tehál a dobre ich
vypáľme. Tak im tehly slúžili za kameň a asfalt za maltu. 4 Potom si povedali: Poďme, vystavme
si mesto a vežu, ktorej vrch by siahal po nebesá; tak si urobíme meno, aby sme neboli roztratení
po celej zemi. 5 Nato zostúpil Hospodin, aby videl mesto i vežu, ktorú stavali ľudskí synovia.
6 Hospodin riekol: Je tu jeden ľud a všetci majú jednu reč; a to je len začiatok ich výčinov; teraz
im už nič neznemožní vykonať, čo si zaumienia. 7 Poďme, zostúpme a zmäťme im tam reč, aby
ani jeden nerozumel reči druhého. 8 Tak ich Hospodin rozptýlil po celej zemi a prestali stavať
mesto. 9 Preto ho pomenovali Bábelom, lebo tam Hospodin zmiatol reč celému svetu a odtiaľ
ich Hospodin rozptýlil po celej zemi.

OZNAMY:
* Budúce bohoslužby v stredu 6. januára 2016 o 9,30h. Slovom Božím slúži
br. farár Ivan Lukáč. Po bohoslužbách bude povianočné posedenie v misijnom stredisku na
Panenskej 12 pri spoločnom obede a občerstvení.
* Modlitby ECM 3. - 9. január 2016: Rada ECM SO (br. Pavel Procházka) a Rada ECM ČO
(br. Petr Procházka).
* Finančná podpora zboru: Ak chcete zbor podporiť finančným darom, pošlite prosím
svoj príspevok na účet v Slovenskej sporiteľni v tvare IBAN: SK7009000000000011472097.

* Ofery z vykonaných zbierok na fondy vyniesli nasledovne:
z 25.12.2015 na Fond výročnej konferencie - 150,80€
z 26.12.2015 na Sociálny fond - 93€
z 27.12.2015 na Fond misie v Európe - 206,74€
Modlitby ECM 03. - 09. 01. 2016
RADA ECM SO
Prosíme o modlitby za múdrosť a citlivosť na Božieho Ducha pri všetkých rozhodovaniach
v cirkvi.
br. Pavel Procházka

RADA ECM ČO
Předkládáme k modlitbám členy Rady oblasti. Jsou to: Petr Procházka, Pavel Hradský, Jana
Křížová, Josef Havíř, Martina Chlupáčková a Petr Konopík. Při rozhodování o personálních,
finančních, majetkových a dalších záležitostech církve mají velkou zodpovědnost. Prosíme za
moudrost a prozíravost pro jednání Rady.
br. Petr Procházka

Myšlienka anglikánskeho kňaza a reformného otca
Johna Wesleyho
Každý dobrý úmysel ochladne a zanikne, ak sa čo najrýchlejšie
neuskutoční. Napriek tomu si nenakladaj naraz priveľa úloh.
Konaj svoju prácu načas – a Boh ti dá svojím časom úplnú odmenu.
Svoje miesto môžeš nájsť všade, kde sa koná dielo nášho Pána.
Veľkolepou vecou je tráviť všetok svoj čas na Božiu oslavu.

(Breviár JW, Smelo k dielu! - str. 8)

