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Vyslobodenie z otroctva smrti
PROGRAM
Predspev: „Svätý, Svätý, Svätý, ...“
Introit: Bratia a sestry, vitajte na bohoslužbách v 16. nedeľu po Sv. Trojici.
Žalmista sa takto modlí k Bohu: „Ó Hospodine, nakloň ucho a vyslyš ma, lebo som
biedny a úbohý“ (Ž 86,1).
 Pieseň zo spevníka č. 209, v. 1-4 „Skala vekov“
Apoštolské vyznanie viery a modlitba kazateľa
Čítanie zo Starého zákona (SZ) – Iz 38,9-20 „Chizkijovo uzdravenie a chválospev“
Čítanie z Nového zákona (NZ) – Ef 3,13-21 „Apoštolova modlitba za cirkevný zbor“
 Chválospev (1)
Oznamy a osobné svedectvo viery
 Chválospev (2)
Požehnanie detí (modlitba)
 Chválospev (3) + vykonanie zbierky
Kázeň slova Božieho – L 7,11-17 „Vzkriesenie mládenca v Naime“
Modlitby prítomných a modlitba Pánova
 Pieseň zo spevníka č. 227, v. 1-3 „V Tebe mám“
Požehnanie: Pán Ježiš povedal: „Pretože ja žijem, aj vy budete žiť“ (J 14,19b).
 Pieseň zo spevníka č. 227, v. 4 „V Tebe mám“
Kázňový text – L 7,11-17
11 Potom na druhý deň išiel do mesta Naimu, a šli s Ním učeníci a veľký zástup. 12 Keď sa priblížili
k mestskej bráne, ajhľa, práve vynášali mŕtveho, jediného syna matky, a tá bola vdova; početný zástup mesta
šiel s ňou. 13 Keď ju Pán uzrel, zľutoval sa nad ňou a povedal jej: Neplač! 14 Potom pristúpil, dotkol sa már,
a tí, čo ich niesli, zastali. A riekol: Mládenec, hovorím ti, vstaň! 15 I posadil sa mŕtvy a začal rozprávať. A dal
ho jeho matke. 16 Tu sa zmocnila všetkých bázeň a velebili Boha hovoriac: Veľký prorok povstal medzi nami
a Boh navštívil svoj ľud. 17 A rozniesla sa zvesť o Ňom po celom Judsku a po celom okolí.

OZNAMY:
 Bohoslužby v nedeľu 18. septembra 2016 o 9,30h. Káže br. farár Ivan Lukáč.
 Vždy pred začatím bohoslužieb budú od 9,10 do 9,20h krátke modlitby v sieni za
modlitebňou. Chceme prosiť o Božie požehnanie pre bohoslužby a všetkých tých,
ktorí akýmkoľvek spôsobom na nich poslúžia. Vedie s. Lucia Lukáčová.
 Príhovorné modlitby ECM SO a ČO, 11. - 17. september 2016: Bratislava – Staré
Mesto (br. Ivan Lukáč) a Světová metodistická konference, světové shromáždění
metodistických žen (s. Jana Křížová).
 Ranné modlitby v dňoch pracovného týždňa v čase od 8,40 do 9,00h. vo farskom
úrade. S modlitbou chceme vždy začínať nový deň.
 Špeciálna biblická hodina v utorok 13. septembra 2016 o 18,00h. Príde hosť
z Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania (ECAV), Mgr. Eva Guldánová, ThM., ktorá
je spirituálkou na Evanjelickom lýceu v Bratislave.
 Akcia Dobrý trh na Panenskej vo štvrtok 15. septembra 2016. Prosíme našich členov
zboru o pomoc, ktorá sa týka služby v modlitebni (vítanie, prezentácia, rozhovory).
 Filmový klub na fare vo štvrtok 15. septembra 2016 o 19,00h v priestoroch
farského úradu. Vedie br. Tomáš Bandák.

 Večerné čítanie Biblie v piatok 16. septembra 2016 o 18,00h v priestoroch
farského úradu. Je to čas, kedy si chceme spoločne čítať Božie slovo. Pokračujeme
v čítaní Evanjelia podľa Matúša.
 Ak chcete náš cirkevný zbor podporiť finančným darom, pošlite prosím svoj
príspevok na účet zboru v Slovenskej sporiteľni: IBAN SK700900 0000 0000
11472097 (píše sa bez medzier), BIC GIBASKBX, VS 663200 a KS 0558.

Ofera z minulej nedele vyniesla: 139,25 €. Srdečne všetkým ďakujeme!

NARODENINY:
* Tento týždeň oslávili svoje narodeniny brat superintendent ECM SO Pavel Procházka
a sestra Vierka Ascherová. Ďakujeme Pánu Bohu, že sú súčasťou nášho spoločenstva, že
sa pravidelne zúčastňujú nedeľných bohoslužieb. Vyprosujeme pre nich Božiu lásku,
milosť a požehnanie.

Modlitby ECM SO a ČO ⇨ 11. - 17.09.2016
BRATISLAVA – STARÉ MESTO
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Dňa 15.9. sa chceme ako farnosť zapojiť do pripravovanej akcie „Dobrý trh na Panenskej ul.“ a
otvoriť tak dvere našej modlitebne, kde by sme návštevníkom vytvorili priestor pre tiché
modlitebné rozjímanie. Zároveň ich chceme oboznámiť s aktivitami, ktoré sa dejú v našom
cirkevnom zbore a využiť tak príležitosť pre pozvanie ľudí na ne. Nech si to Pán Boh použije k
oslave Jeho mena.
Pána Boha o požehnanie novej aktivity v našom cirkevnom zbore „Filmový klub na fare“.
Chceme pozývať nielen mladých, ale všetkých tých, ktorí sa radi sledujú dobré filmy. Je to čas
na osobné spoznávanie sa a zdieľanie nielen vo veciach duchovných. Túto aktivitu bude mať na
starosti nový brat, ktorý sa túži stať členom nášho zboru. Vďaka Pánovi za to!
V septembri sme pozvali na naše biblické hodiny hostí (farárov) z rôznych kresťanských cirkví,
aby nás oboznámili s ich učením, vieroukou, liturgiou a pod. Prosíme Pána Boha o požehnanie
tohto času vzájomného ekumenického spoznávania sa a prehlbovania vzťahov vo viere.

