BULLETIN

10.01.2016
1. nedeľa po Zjavení

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

Máme rozličné dary
káže: prof. ThDr. Pavel Procházka, PhD.

PROGRAM
Predspev: „Vojdite, plesajme...“
Introit: Bratia a sestry, vitajte na bohoslužbe v 1. nedeľu po Zjavení. Svätý apoštol
Pavol vo svojom liste veriacim do zboru v Kolosách napísal: „On je obrazom
neviditeľného Boha, prvorodený pred všetkým stvorením, lebo v Ňom bolo
stvorené všetko, čo je na nebesiach aj na zemi, viditeľné aj neviditeľné: tróny,
panstvá, kniežatstvá, mocnárstva, všetko je stvorené skrze Neho a pre Neho“
(Kol 1,15-16).
Pieseň zo spevníka č. 270, v. 1-3 „Mám ja priateľa“
Apoštolské vyznanie viery a modlitba kazateľa
Striedavé čítanie zo Starého zákona (SZ) – Ž 2 „Hospodin a jeho Pomazaný“
Čítanie z Nového zákona (NZ) – Mt 3,13-17 „Pokrstenie Ježiša“
Chválospevy, požehnanie detí, vykonanie zbierky, oznamy, svedectvo viery
Kázeň slova Božieho – R 12,1-8 „Pravá služba Bohu“
Pieseň zo spevníka č. 448, v. 1 „Deň po dni“
Požehnanie: „Neslúžte len na oko ako tí, čo sa ľuďom chcú páčiť, ale ako
služobníci Kristovi, ktorí z duše plnia vôľu Božiu“ (Ef 6,6). Amen.
Pieseň zo spevníka č. 448, v. 2 „Deň po dni“
Kázňový text – R 12,1-8
1 Prosím vás teda, bratia, pre milosrdenstvo Božie, vydávajte svoje telá v živú, svätú, Bohu
príjemnú obeť, vašu rozumnú službu Bohu. 2 A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte
sa obnovením mysle, aby ste vedeli rozpoznať, čo je vôľa Božia, totiž, čo je dobré, milé a
dokonalé. 3 Lebo mocou milosti, ktorá je mi daná, hovorím každému medzi vami, aby si
nemyslel o sebe viac ako treba, ale aby skromne zmýšľal, ako Boh komu udelil mieru viery.
4 Lebo ako v jednom tele máme mnoho údov, ale všetky údy nevykonávajú tú istú činnosť, 5 tak
aj my mnohí sme jedno telo v Kristovi, jednotlivo však sme si navzájom údmi. 6 Keďže však
máme rozličné dary podľa milosti, ktorá nám je daná: kto má proroctvo, nech (ono) súhlasí s
vierou; 7 kto dar služby, nech slúži; kto dar vyučovania, nech vyučuje; 8 kto dar napomínania,
nech napomína; kto dáva, (nech dáva) z úprimnosti; kto je predstavený, nech je horlivý; kto činí
milosrdenstvo, nech je ochotný.

OZNAMY:
* Budúce bohoslužby v nedeľu 17. januára 2016 o 9,30h. Slovom Božím slúži
br. superintendent ECM SO Pavel Procházka.
* Modlitby ECM 10. - 16. január 2016: Aliančný týždeň modlitieb (sr. Lenka Procházková)
a Ekumenická setkání k modlitbám (sr. Jana Křížová).
* 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!
* Rozhlasové bohoslužby RTVS v nedeľu 31. januára 2016 so začiatkom o 9,05h.
Prosíme Vás, aby ste si tento čas zaznačili a nezabudli prísť načas.

* Ofera z minulej nedele vyniesla: 102,33 €.

NARODENINY:
* Sestry Miroslava Procházková, Nataša Kukumbergová a Martina Cunha tento týždeň oslávili
svoje narodeniny. Ďakujeme Pánu Bohu, že sú súčasťou nášho spoločenstva a že sa pravidelne
zúčastňujú nedeľných bohoslužieb. Vyprosujeme pre nich Božiu lásku, milosť a požehnanie.

Modlitby ECM 10. - 16. 01. 2016
ALIANČNÝ TÝŽDEŇ MODLITIEB
Celý modlitebný týždeň je zameraný na podobenstvo o márnotratnom synovi. Okrem
duchovných meditácií nad touto pasážou, ktorá je (pravdepodobne) výzvou pre každého, sa
tento manuál špeciálne zameriava na modlitby za ľudí, ktorí z rôznych dôvodov opustili
Boha a cirkev.
Modlitebné námety:
- Mnoho ľudí opúšťa svoje rodiny a cirkvi v domnení, že to, po čom túžia, nájdu niekde
inde. Modlime sa za rodičov a cirkvi, aby mali odvahu nechať týchto ľudí ísť. Modlime sa tiež
za nádej pre tých, čo zotrvávajú. Nádej v to, že všetci raz nájdu cestu späť k Bohu.
- Modlime sa za skutočnú slobodu v cirkvi. Modlime sa za to, aby sme dokázali
rešpektovať potrebu ľudí byť samými sebou a tiež potrebu po láske a domove.
- Modlime sa za tých, čo nás ponížili, tých, ktorí nás nenávidia; za našich nepriateľov a
za tých, ktorí nás kritizujú. Modlime sa za ľudí, ktorí nám boli blízki, ale ublížili nám. Za tých,
ktorí sú z našich rodín, komunity alebo cirkvi.
- Modlime sa za tých, ktorí nezapadajú do typickej cirkvi a jej štruktúry. Za to, aby sa tu
mohli cítiť ako doma a našli prijatie.
- Modlime sa, aby naše cirkvi boli skutočným domovom plným otcovského prijatia a
aby necítili potrebu manipulovať ľudí.
- Modlime sa za tých najväčších „hriešnikov“ v našom okolí – za ľudí známych kvôli
korupcii, nespravodlivosti, zákernosti. Modlime sa, nech Boh použije týchto ľudí ako
svedectvo svojej moci. Modlime sa, lebo Boh dokáže viac ako očakávame.
- Pýtajme sa seba samých: „Vidí Boh to, že moja cirkev a ja osobne milujeme
hriešnikov? Deje sa to aj v našich skutkoch? Nielen v našich slovách?“
sr. Lenka Procházková

EKUMENICKÁ SETKÁNÍ K MODLITBÁM
Alianční týden modliteb v České republice byl vypsán na předchozí týden (tentokrát je
program založen na blahoslavenstvích z Kázání na hoře) a Týden modliteb za jednotu
křesťanů je připraven na následující týden, 18. – 25. ledna. Na různých místech se scházejí
křesťané z různých církví v různou dobu podle svých zvyklostí. Prosme za to, aby společné
modlitby byla k oslavě Pána Boha a přispívaly ke svědectví o Boží lásce.
sr. Jana Křížová

