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Milosrdenstvo, ktoré nepozná prekážky
PROGRAM
Predspev: „Vojdite, plesajme, ...“
Introit: Bratia a sestry, vitajte na bohoslužbe v 3. nedeľu po Sv. Trojici. Dnes
slávime sv. Večeru Pánovu. Žalmista si takto vylieva svoje srdce pred Bohom:
„Súženia srdca sa mi rozmnožujú, vyveď ma z mojich úzkostí. Pozri na moju
biedu i na moju tieseň a odpusť všetky moje hriechy “ (Ž 25,17-18).
Pieseň zo spevníka č. 24, v. 1-4 „Boh náš je láska“
Apoštolské vyznanie viery a modlitba kazateľa
Striedavé čítanie zo Starého zákona (SZ) – Ž 103,1-5.8-13 „Božia milosť“
Čítanie z Nového zákona (NZ) – L 15,1-7 „Podobenstvo o stratenej ovci“
Chválospev (1), požehnanie detí (modlitba)
Chválospev (2), oznamy a osobné svedectvo viery
Chválospev (3), vykonanie zbierky
Kázeň slova Božieho – Mt 9,9-13 „Ježiš v dome Matúšovom“
Pieseň zo spevníka č. 209, v. 1-4 „Skala vekov“
Sv. Večera Pánova podľa anglikánsko-metodistickej tradície (liturgia 2.2.1)
Pieseň zo spevníka č. 278, v. 1-3 „Nech nám srdcia plní“
Požehnanie: „Lebo milosťou ste spasení skrze vieru. A to nie sami zo seba; je to
dar Boží“ (Ef 2,8). Amen.
Pieseň zo spevníka č. 278, v. 4 „Nech nám srdcia plní“
Kázňový text – Mt 9,9-13
9 Keď Ježiš odchádzal odtiaľ, videl človeka menom Matúš sedieť po colnici, a povedal mu:
Nasleduj ma! A on vstal a nasledoval Ho. 10 Potom sedel v jeho dome za stolom, a ajhľa, prišli
mnohí colníci a hriešnici, stolovali s Ježišom a s Jeho učeníkmi. 11 Keď to videli farizeji,
povedali Jeho učeníkom: Prečo váš majster je s colníkmi a hriešnikmi? 12 Ježiš to počul
a odpovedal: Nepotrebujú lekára zdraví, ale chorí. 13 Choďte teda a naučte sa, čo znamenajú
slová: Milosrdenstvo chcem, a nie obeť; lebo neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov.

OZNAMY:
 Bohoslužby v nedeľu 19. júna 2016
br. superintendent ECM SO Pavel Procházka.

o 09,30h.

Slovom

Božím

slúži

 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, 12. - 18. jún 2016: Sereď (br. Pavle Kocev)
a Cesta do Emaus (sr. Jana Křížová).
 Zasadnutie farského staršovstva v utorok 14. júna 2016 o 16,30h pred biblickou
hodinou. Vedie predseda farského staršovstva br. superintendent ECM SO
Pavel Procházka.
 Biblická hodina v utorok 14. júna 2016 o 18,00h. Téma podľa metodistického
katechizmu: „V. O Duchu Svätom a Božom slove “. Štúdiom Písma svätého sprevádza
br. superintendent ECM SO Pavel Procházka.
 Večerné čítanie Biblie v piatok 17. júna 2016 o 18,00h. Vedie br. farár Ivan Lukáč.

Ofera z minulej nedele vyniesla: 92 €.

Modlitby ECM 12. - 18. 06. 2016
SEREĎ
Prosím o modlitby:
- za oslavu 90. výročia zboru v Seredi;
- prípravu letných aktivít v mesiacoch júl a august;
- za dorastencov v zbore, aby sme ich viedli ku Kristovi a zároveň sa modlíme, aby
prejavovali záujem o Božie veci.
br. Pavle Kocev

CESTA DO EMAUS
Ve dnech 16. – 19. 6. se koná ve Vranově u Brna už 17. víkend Cesty do Emaus,
tentokrát pro ženy. Poutnice stráví tři celé dny na pomyslné cestě, která je příležitostí
setkat se nově se vzkříšeným Ježíšem. Modlete se za to, aby Duch svatý mohl udělat
s každou poutnicí to, co potřebuje.
sr. Jana Křížová

Myšlienka anglikánskeho kňaza a reformného otca
Johna Wesleyho
„Láska nesmie byť pre teba iba príležitostným hosťom, má neustále
napĺňať tvoju dušu. Dbaj, aby tvoje srdce bolo v každom čase a pri
každej príležitosti plné pravej lásky k blížnym – nielen k tým, čo ťa
milujú, ale ku všetkým. Nech tvoje srdce po nej prahne, nech horí
v tvojich očiach. Nech sa odzrkadľuje v každom tvojom konaní.
Kedykoľvek otvoríš ústa, hovor v láske a svoj jazyk používaj v službe
priateľskosti.“
(Breviár JW, Láska k blížnym je nekonečná - str. 86)

