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2. 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

Kresťanova identita
vedie členka farského staršovstva: Bohuvěra Holešová

PROGRAM
Predspev: „Vojdite, plesajme, ...“
Introit: Bratia a sestry, vitajte na bohoslužbe v 2. nedeľu po Sv. Trojici. Pán Ježiš
svojim nasledovníkom povedal: „Vy ste svetlo sveta“ (Mt 5,14).
Pieseň zo spevníka č. 6, v. 1-3 „Meno Ježiš“
Apoštolské vyznanie viery a modlitba kazateľa
Striedavé čítanie zo Starého zákona (SZ) – Ž 36,6-11 „Blaženosť zbožných“
Čítanie z Nového zákona (NZ) – L 19,1-10 „Zacheus“
Chválospev (1), požehnanie detí (modlitba)
Chválospev (2), oznamy a osobné svedectvo viery
Chválospev (3), vykonanie zbierky
Kázeň slova Božieho – 5M 7,6-8 „Božie vyvolenie“
Modlitby prítomných a Modlitba Pánova
Pieseň zo spevníka č. 33, v. 1-5 „Pán Boh je láska“
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. 33, v. 6 „Pán Boh je láska“
Kázňový text – 5M 7,6-8

6 Lebo ty si Hospodinovi, svojmu Bohu, svätým ľudom. Teba si vyvolil
Hospodin, tvoj Boh, aby si Mu bol vlastným ľudom medzi všetkými národmi,
ktoré sú na zemi. 7 Nie preto sa Hospodin priklonil k vám a vyvolil si vás, že
by ste boli väčší ako všetky národy - veď vás bolo najmenej zo všetkých
národov - 8 ale preto, že vás Hospodin miloval a že zachováva svoju
prísahu, ktorú dal vašim otcom, vyviedol vás mocnou rukou a vyslobodil z
domu otroctva, z ruky faraóna, egyptského kráľa.

OZNAMY:
 Bohoslužby so sv. Večerou Pánovou v nedeľu 12. júna 2016 o 09,30h. Slovom
Božím a sviatosťou 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, 5. - 11. jún 2016: Bratislava - Petržalka
(sr. Gabriella Kopas) a Slaný (sr. Jana Daněčková).
 Biblická hodina v utorok 7. júna 2016 o 18,00h. Téma: „Exegéza prosieb Modlitby
Pánovej – Chlieb náš každodenný daj nám dnes!“. Štúdiom Písma svätého sprevádza
br. farár Ivan Lukáč.
 Večerné čítanie Biblie v piatok 10. júna 2016 o 18,00h. NEBUDE!
 Do akcie Noc kostolov 2016 sme sa ako farnosť po prvýkrát zapojili aj my. Dvere
nášho bohoslužobného priestoru (modlitebne) sa otvoria v piatok 10. júna 2016
o 18,00h a program potrvá až do 23,00h. Okrem chválospevov, meditácie nad Božím
slovom a inštrumentálnou hudbou, bude vyslúžená aj sviatosť sv. Večere Pánovej.

Ofera z minulej nedele vyniesla: 100 €.

Modlitby ECM 05. - 11. 06. 2016
BRATISLAVA - PETRŽALKA
Pridajte sa k našim modlitbám za zlomené rodiny okolo nás, za týrané ženy a deti, za
ľudí žijúcich v závislostiach. Modlime sa za ich vyslobodenie a prijatie/navrátenie do
Božej rodiny. Naše modlitby vďačnosti sú za Božiu milosť a slobodu v Kristovi, ktoré
smieme zažívať denno-denne. Ďakujeme, že dielo, ktoré vo svojich deťoch začal, podľa
zasľúbenia Písma aj dokončí. Túžime byť jeho dobrými učeníkmi a činiteľmi Jeho Slova.
sr. Gabriella Kopas

SLANÝ
K modlitbám máme:
- staří členové sboru, kterým už zdraví neslouží;
- příprava American Campu: za posilu pro americký tým, za organizaci;
- za nové služebníky ve sboru.
sr. Jana Daněčková

Myšlienka anglikánskeho kňaza a reformného otca
Johna Wesleyho
„Kresťanská viera nie je len pritakávanie evanjeliu Kristovmu, ale aj
úplné spoľahnutie sa na význam Jeho života, na Jeho krv, Jeho smrť
i zmŕtvychvstanie. Táto dôvera sa opiera o Krista ako obeť za naše
hriechy a ako život, ktorý dal za nás a pôsobí v nás“.
„Pravá viera sa prejavuje správnym postojom voči Bohu i ľuďom a dá sa
vyjadriť dvoma slovami: vďačnosť a dobročinnosť. Vďačnosť voči
nášmu Stvoriteľovi a najvyššiemu Dobrodincovi a dobročinnosť voči
našim blížnym.“
(Breviár JW, Pravá viera - str. 56)

