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6. nedeľa po Sv. Trojici

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

Vnútorná premena
PROGRAM
Organové prelúdium
Introit: Bratia a sestry, vitajte na bohoslužbách v 6. nedeľu po Sv. Trojici. Dnes
slávime sv. Večeru Pánovu. Apoštol Pavol takto i nás povzbudzuje: „...a nech vám
utvrdí srdcia, aby ste boli bez úhony v svätosti pred našim Bohom a Otcom, keď
náš Pán Ježiš príde so všetkými svojimi svätými“ (1Tes 3,13).
 Pieseň zo spevníka č. 261, v. 1-3 „Tak vezmi ruky moje“
Apoštolské vyznanie viery a modlitba kazateľa
Čítanie zo Starého zákona (SZ) – Ž 57 „Božia ochrana“ - striedavo
Čítanie z Nového zákona (NZ) – Mt 5,20-26 „Ježiš a zákon“
 Pieseň zo spevníka č. 311, v. 1 „Vstaň, lebo noc sa blíži“
Oznamy a osobné svedectvo viery
 Pieseň zo spevníka č. 311, v. 2 „Vstaň, lebo noc sa blíži“
Požehnanie detí (modlitba)
 Pieseň zo spevníka č. 311, v. 3 „Vstaň, lebo noc sa blíži“ + Vyk. zbierky
Kázeň slova Božieho – Ef 4,17-24 „Nový človek“
 Pieseň zo spevníka č. 257 v. 1-5 „Tak, jak som, idem“
Sv. Večera Pánova (liturgia 2.2.4) + Modlitba Pánova
 Pieseň zo spevníka č. 290, v. 1-2 „Hlboko, ó Pane, klaniam sa Ti“
Požehnanie: „Milosť Pána Ježiša Krista a láska Božia a účastenstvo Ducha
Svätého so všetkými vami!“ (2K 13,13). Amen.
 Pieseň zo spevníka č. 290, v. 3 „Hlboko, ó Pane, klaniam sa Ti“
Kázňový text – Ef 4,17-24
17 Preto teda hovorím a svedčím v Pánovi: Nežite už viac, ako pohania žijú v márnosti svojej mysle,
18 zatemnení na rozume, odcudzení Božiemu životu nevedomosťou, ktorá je v nich, a zatvrdilosťou
svojich sŕdc; 19 oni sa (totiž) v svojej otupenosti oddali výstrednostiam, aby zo ziskuchtivosti
páchali všetku nečistotu. 20 Ale vy ste sa nie takto učili o Kristovi! 21 Ak ste totiž počuli o Ňom, a
dostalo sa vám v Ňom poučenia - ako je pravda v Ježišovi - 22 zložte starého človeka podľa
terajšieho života, rušiaceho sa v zlých, klamných žiadostiach, 23 obnovte sa duchom svojej mysle
24 a oblečte nového človeka, stvoreného podľa Boha v spravodlivosti a svätosti pravdy.

OZNAMY:
 Bohoslužby na sviatok Cyrila a Metoda v utorok 5. júla 2016 o 9,30h.
Slovom Božím slúži br. farár Ivan Lukáč.
 Bohoslužby nedeľu 10. júla 2016 o 09,30h. Slovom Božím slúži br. superintendent
ECM SO Pavel Procházka.
 Príhovorné modlitby ECM SO a ČO, 03. – 09. júla 2016: Bratislava – Staré Mesto
(br. Ivan Lukáč) a Brno, Plzeň 1 – Kvítek, Plzeň 3 – Maranatha, Praha – Horní
Počernice a Protivín.
 Biblické hodiny a Modlitebné spoločenstvo počas letných prázdnin NEBUDÚ!
V stretnutiach budeme pokračovať až v septembri.
 Vo svojich osobných modlitbách myslime na nášho spolubrata Eduarda Čisára, ktorý
je vo vážnom zdravotnom stave. Nech dobrotivý Pán svojim Duchom potešuje celú
jeho rodinu a blízkych priateľov.

Ofera z minulej nedele vyniesla: 130 €.

Modlitby ECM 03. - 09. 07. 2016
BRATISLAVA – STARÉ MESTO
Ďakujeme Pánu Bohu:
- za milostivé vedenie našich detí počas školského roka;
- za požehnaný čas pri bohoslužbách, biblických hodinách a modlitebných
stretnutiach.
Prosíme Pána Boha:
- o požehnanie bohoslužieb počas letných prázdnin;
- aby noví ľudia našli cestu do nášho spoločenstva;
- o požehnanie svadobného dňa (8.7.) brata farára a jeho snúbenice Lucie;
- aby svojim Svätým Duchom viedol a sprevádzal všetkých tých, ktorí budú
odcestovaní na dovolenke.
br. Ivan Lukáč

BRNO
Program pro děti s týmem z partnerského Johnson City District.

PLZEŇ 1 - KVÍTEK
Tábor pro děti od 7 do 13 let, Novosedly u Strakonic.

PLZEŇ 3 - MARANATHA
Prázdninové hlídání dětí v MC Duha 1. – 22. 7.

PRAHA – HORNÍ POČERNICE
Návštěva týmu z partnerského sboru.

PROTIVÍN
Sports / English Camp s týmem z partnerského Johnson City District.

