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1. nedeľa po Veľkej noci
Quasimodogeniti

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

Od neviery ku viere
káže: Mgr. Ivan Lukáč

PROGRAM
Predspev: „Vojdite, plesajme, ...“
Introit: Bratia a sestry, vitajte na bohoslužbe v 1. nedeľu po Veľkej noci –
Quasimodogeniti. Dnes slávime sv. Večeru Pánovu. Svätý apoštol Peter vo svojom
liste napísal: „...ako teraz narodené nemluvniatka túžte po duchovnom čistom
mlieku, aby ste ním rástli na spasenie“ (1Pt 2,2).
Pieseň zo spevníka č. 27, v. 1-3 „Poď, zaplesajme radosťou!“
Nicejské vyznanie viery (NICAENUM)a modlitba kazateľa
Striedavé čítanie zo Starého zákona (SZ) – Ž 14 „Odpadnutie od Hospodina“
Čítanie z Nového zákona (NZ) – 1J 5,4-10 „Viera – víťazstvo nad svetom“
Chválospev (1), požehnanie detí (modlitba)
Chválospev (2), oznamy a osobné svedectvo viery
Chválospev (3), vykonanie zbierky
Kázeň slova Božieho – J 20,24-29 „Ježiš a Tomáš“
Pieseň zo spevníka č. 14, v. 1-2 „Vďaka, česť, Otče náš“
Sv. Večera Pánova podľa anglikánsko-metodistickej tradície (liturgia 2.2.1)
Pieseň zo spevníka č. 485, v. 1-3 „Svätá chvíľa“
Požehnanie: „A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, bude chrániť vaše
srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi“ (F 4,7). Amen.
Pieseň zo spevníka č. 485, v. 4 „Svätá chvíľa“
Kázňový text – J 20,24-29
24 Tu však Tomáš, jeden z dvanástich, prímenom Dvojča, nebol s nimi, keď Ježiš prišiel. 25
Povedali mu teda ostatní učeníci: Videli sme Pána! Ale on im odpovedal: Ak neuvidím stopy
klincov v Jeho rukách a nevložím si prst na miesto, kde tie klince boli, a ruku Mu nevložím do
boku, vôbec neuverím. 26 Po ôsmich dňoch zase boli Jeho učeníci dnu; aj Tomáš bol s nimi. A
prišiel Ježiš, hoci dvere boli zatvorené, a postaviac sa do prostriedku, riekol im: Pokoj vám!
27 Potom hovorí Tomášovi: Daj sem prst a pozri sa na moje ruky; daj sem ruku a vlož ju do
môjho boku a nebuď neveriaci, ale veriaci. 28 Tomáš mu povedal: Pán môj a Boh môj! 29 A Ježiš
mu riekol: Pretože si ma videl, uveril si; blahoslavení, ktorí nevideli, a predsa uverili.

OZNAMY:
* Bohoslužby v nedeľu 10. apríla 2016 o 9,30h. Slovom Božím slúži br. farár Ivan Lukáč.
* Vždy pred začatím bohoslužieb budú od 9,10 do 9,20h krátke modlitby v sieni za
modlitebňou. Chceme prosiť o požehnanie pre bohoslužby a všetkých tých, ktorí
akýmkoľvek spôsobom na nich poslúžia. Vedie sr. Lucia Hlobejová.
* Príhovorné modlitby ECM SO a ČO, 3. - 9. apríl 2016: Bratislava – Staré Mesto
(br. Ivan Lukáč) a Brno (sr. Jana Křížová).
* Biblická hodina v stredu 6. apríla 2016 o 18,00h. Téma: „Slepota – neschopnosť
vnímania“. Štúdiom Písma svätého sprevádza br. farár Ivan Lukáč.
* Modlitebné spoločenstvo v piatok 8. apríla 2016 o 18,00h NEBUDE!!!

* Ofera z minulej nedele vyniesla: 188,76 €.

Modlitby ECM 03. - 09. 04. 2016
BRATISLAVA – STARÉ MESTO
Ďakujeme Pánu Bohu:
- za Jeho požehnanie, ktoré od Neho prijímame na stretnutiach v zbore;
- za verných ľudí, ktorí sú súčasťou nášho spoločenstva a radi k nám prichádzajú;
- za finančné prostriedky, ktoré slúžia na rozvoj našej farnosti.
Prosíme Pána Boha:
- naďalej o Jeho požehnanie a vedenie Duchom Svätým;
- o Jeho pokoj a bratskú lásku vo vzťahoch medzi ľuďmi;
- o nových ľudí a mládež, ktorí by svoje miesto našli u nás.

br. Ivan Lukáč

BRNO
Děkujeme za každého účastníka našeho sborového života a prosíme za ty, kdo už nemůžou přicházet
do společenství. Prosíme o požehnání pro děti, které vyrůstají ve sboru, a zejména pro ty, které mají
být pokřtěny.

sr. Jana Křížová

Myšlienka anglikánskeho kňaza a reformného otca
Johna Wesleyho
Každý, kto pevne dôveruje Bohu a vie, že má odpustené hriechy pre zásluhy Ježiša
Krista, je Božím dieťaťom a ak zostáva v Ňom, je dedičom všetkých zasľúbení.
V žiadnom prípade nestráca svoju dôveru a nezatají prijatú vieru len preto, že je
ešte slabý, alebo ohňom skúšaný a jeho duša je smutná pre mnohé pokušenia.
Nesmieme tvrdiť, že celé vykúpenie nastáva odrazu. Boh pôsobí oboje, náhlu aj
postupnú zmenu svojich detí. Od mnohých svedkov vieme, že v jedinom okamihu
získali jasný pocit odpustenia hriechov, alebo trvalé svedectvo Svätého Ducha
v očistení svojho srdca. Nepoznáme však ani jeden prípad, žeby niekto získal
v tom istom okamihu istotu o odpustení hriechov a súčasne zažil očistenie svojho
srdca.
(Breviár JW, Ako Boh obracia ľudí (1) - str. 67)

