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Zjavenie Krista Pána mudrcom

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

Vedú moje kroky za Ježišom?
káže: Mgr. Ivan Lukáč

PROGRAM
Organové prelúdium
Introit: Bratia a sestry, vitajte na bohoslužbe Epifánie - Zjavenie Krista Pána
mudrcom. Svätý prorok Izaiáš povedal: „Povstaň a zaskvej sa, pretože prichádza
tvoje svetlo a sláva Hospodinova vychádza nad tebou“ (Iz 60,1).
Pieseň zo spevníka č. 13, v. 1-2 „Vzdaj chválu“
Apoštolské vyznanie viery a modlitba kazateľa
Striedavé čítanie zo Starého zákona (SZ) – Ž 72 „Prosba za panovníka“
Čítanie z Nového zákona (NZ) – Lk 11,29-32 „Jonášovo znamenie“
Pieseň zo spevníka č. 13, v. 3-4 „Vzdaj chválu“
Oznamy a osobné svedectvo viery
Pieseň zo spevníka č. 194, v. 1 „Mnohí smú šťastne“
Kázeň slova Božieho – Jn 1,15-16 „Slovo vo svete“
Pieseň zo spevníka č. 194, v. 2-3 „Mnohí smú šťastne“
Požehnanie: „Hľadajte Hospodina, a budete žiť“ (Am 5,6). Amen.
Pieseň zo spevníka č. 194, v. 4 „Mnohí smú šťastne“
Kázňový text – J 1,15-16

15 Ján svedčil o Ňom, volajúc: Toto je Ten o ktorom som povedal:
Ten, ktorý prichádza po mne, je predo mnou, pretože bol prv ako ja.
16 Z Jeho plnosti sme zaiste my všetci vzali, a to milosť nad milosť.

OZNAMY:
* Budúce bohoslužby v nedeľu 10. januára 2016 o 9,30h. Slovom Božím slúži
br. superintendent ECM SO Pavel Procházka.
* Novoročný koncert spevokolov Bratislavy dnes 6. januára 2016 o 15,00h v CZ ECAV
Bratislava – Petržalka.
* Aliančný modlitebný týždeň v novom roku od 10. – 17. januára 2016. U nás
v Bratislave – Starom Meste sa stretneme v sobotu 16. januára 2016 o 19,00h. Srdečne
pozývame!
* Finančná podpora zboru: Ak chcete zbor podporiť finančným darom, pošlite prosím
svoj príspevok na účet v Slovenskej sporiteľni v tvare IBAN: SK7009000000000011472097.

Témy Aliančného modlitebného týždňa
Január 2016
10.01. N
11.01. P
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17.01. N

Boh a Jeho deti
Keď vzťahy stroskotajú
Všetko stratené
Zmena miesto konca
Aký úžasný otec!
Narodil som sa znova

Téma: „Návrat stratených synov“

Reformovaná kresťanská cirkev, Nám. SNP č. 4.
Evanjelická cirkev a. v., M. Sch. Trnavského č. 2/A.
Kresťanské zbory, Pri Šajbách č. 1.
Cirkev bratská, Cukrova č. 4.
Bratská jednota baptistov, Palisády č. 27/A.
Cirkev adventistov siedmeho dňa, Cablkova č. 3.
Doma a predsa tak vzdialený Evanjelická cirkev metodistická, Panenská č. 10.
To sa musí osláviť!
Evanjelická cirkev a. v., Legionárska č. 2.

17,00h
19,00h
19,00h
19,00h
19,00h
19,00h
19,00h
18,00h

Myšlienka anglikánskeho kňaza a reformného otca
Johna Wesleyho
"Zajtrajšok sa postará o seba." Ži dnes! Usiluj sa naplno využiť prítomnosť.
Patrí tebe. Je to tvoje bohatstvo. Minulosť je ako nič - akoby nikdy nebola. A
budúcnosť ťa ešte nedostihla. Nepatrí ti a možno ti nikdy patriť ani nebude.
Nemôžeme sa spoliehať na to, čo je ďaleko pred nami. Ži dnes! Nestrať ani
hodinu! Využi každý okamih, ktorý ti patrí. "Veď kto vie, čo je dobré človeku v
živote za tých pár dní jeho márneho života, ktoré sa minú ako tieň? A kto môže
povedať človeku, čo bude po ňom pod slnkom?" (Kaz 6,12). Kde sú dnes
generácie, ktoré žili na začiatku sveta? Generácie sa striedali jedna za druhou,
no všetky zanikli a zmizli, upadli do zabudnutia. Stal sa z nich prach a popol.
Žili v svoj čas a potom odleteli z časnosti do histórie ako lístie zo stromov.
Teraz je tvoj čas. Využi tento okamih, práve tento a raduj sa z Boha,
ktorého "roky nikdy neprestanú" (Žid 1,12).

(Breviár JW, Využi okamih! - str. 8)

