BULLETIN

14.02.2016
1. nedeľa pôstna
Invocavit

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

Boh v Ježišovi víťazí nad zlom
káže: Doc. Mgr. Ondrej Prostredník, PhD. (ECAV)

PROGRAM
Predspev: „Vojdite, plesajme, ...“
Introit: Bratia a sestry, vitajte na bohoslužbe 1. nedele pôstnej. Svätý prorok
Micheáš povedal: „Ja však chcem hľadieť na Hospodina, čakať budem na Boha
svojej spásy. Môj Boh ma vyslyší“ (Mich 7,7).
Pieseň zo spevníka č. 243, v. 1-4 „Bol som mŕtvy v vinách“
Apoštolské vyznanie viery a modlitba kazateľa
Striedavé čítanie zo Starého zákona (SZ) – Ž 31,2-6 „Hospodin útočiskom“
Čítanie z Nového zákona (NZ) – 1Pt 1,3-9 „Viera aj v utrpení“
Chválospev (1), požehnanie detí (modlitba)
Chválospev (2), oznamy a osobné svedectvo viery
Chválospev (3), vykonanie zbierky
Kázeň slova Božieho – L 11,14-28 „Uzdravenie nemého“
Pieseň zo spevníka č. 360, v. 1-4 „Čujem dážď!“
Požehnanie: Pán Ježiš povedal: „Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam, nie
ako svet dáva, vám ja dávam. Nech sa vám nermúti srdce a nestrachuje“ (J 14,27).

Pieseň zo spevníka č. 360, v. 5 „Čujem dážď!“
Kázňový text – L 11,14-28
14 A vyháňal démona, ktorý bol nemý. Keď démon vyšiel, nemý prehovoril. A zástupy sa divili. 15 Ale niektorí z nich
povedali: Belzebubom, kniežaťom démonov, vyháňa démonov. 16 A iní, aby ho pokúšali, žiadali od Neho znamenie z
neba. 17 Ale On poznal ich zmýšľanie a riekol: Každé rozdelené kráľovstvo pustne a dom rozdvojený proti sebe padá.
18 Keď je teda i sám satan rozdelený proti sebe, akože obstojí jeho kráľovstvo? Lebo hovoríte, že ja mocou Belzebuba
vyháňam démonov. 19 Ale ak ja Belzebubom vyháňam démonov, čím ich vyháňajú vaši synovia? Preto oni budú vám
sudcami. 20 Ale ak ja prstom Božím vyháňam démonov, tak iste prišlo k vám kráľovstvo Božie. 21 Keď si silný
ozbrojenec stráži dvor, jeho imanie je na pokoji. 22 Ale keď príde silnejší než on a premôže ho, odoberie mu všetku
zbraň, v ktorú dúfal, a čo ukoristil, rozdá. 23 Kto nie je so mnou, je proti mne, a kto nezhromažďuje so mnou,
rozptyľuje. 24 Keď nečistý duch vyjde z človeka, blúdi po miestach bez vody a hľadá odpočinok; a keď nenájde, povie
si: Vrátim sa do svojho domu, odkiaľ som vyšiel. 25 A keď príde, nájde ho vymetený a vyzdobený. 26 Vtedy ide a
vezme so sebou iných sedem duchov, horších od seba, a vojdúc prebývajú tam. A tak sú posledné veci onoho človeka
horšie než prvé. 27 Keď to hovoril, akási žena zo zástupu pozdvihla svoj hlas a povedala Mu: Blahoslavený život, čo Ťa
nosil, a prsia, ktoré si požíval! 28 On však riekol: Omnoho blahoslavenejší sú tí, čo počuli slovo Božie a zachovávajú ho.

OZNAMY:
* Budúce bohoslužby v nedeľu 21. februára 2016 o 9,30h. Slovom Božím slúži
br. farár Ivan Lukáč.
* Modlitby ECM 14. - 20. február 2016: Partizánske (sr. Štefánia Sklenárová) a Mikulov
(sr. Oľga Stoyová).
* Zasadnutie farského staršovstva v stredu 17. februára 2016 o 16,30h. Vedie predseda
farského staršovstva br. superintendent ECM SO Pavel Procházka.
* Biblická hodina v stredu 17. februára 2016 o 18,00h. Téma podľa metodistického
katechizmu: „III. O hriechu a o jeho následkoch“. Štúdiom Písma svätého sprevádza
br. superintendent ECM SO Pavel Procházka.
* Modlitby za Generálnu konferenciu v stredu 17. februára 2016 od 19,00 – 19,30h.
Vedie br. superintendent ECM SO Pavel Procházka.
* Modlitebné spoločenstvo
br. farár Ivan Lukáč.

v piatok

19.

februára

2016

o 18,00h.

Vedie

* Ofera z minulej nedele vyniesla: 144,79 €.

Modlitby ECM 14. - 20. 02. 2016

PARTIZÁNSKE
Modlitebné predmety sú:
- vďačíme za Ekumenickú bohoslužbu, ktorá sa konala v rámci Týždňa za jednotu
kresťanov;
- vďačíme za možnosť hovoriť o Pánovi novým ľuďom;
- vďačíme za vypočuté modlitby za sestru Svetlanu, ktorá sa vďaka Bohu
vyrovnala s chorobou, ktorú jej diagnostikovali;
- prosíme o modlitby za Marcela, aby mu Pán otvoril srdce pre evanjelium;
- naďalej prosíme za Kamilu a jej rodinu, za jej zdravie, lebo jej zdravotný stav nie
je veľmi dobrý, aj za jej rodinu, aby ich Pán uzdravil duchovne;
- prosíme za ľudí v meste, aby boli otvorení zvesti Pánovej, a nás v zbore nech
Boží Duch vedie pri tomto zvestovaní.
sr. Štefánia Sklenárová

MIKULOV
Jsme vděčni Pánu za několik nových rodin, které v poslední době začaly navštěvovat
naše shromáždění, a vyprošujeme jim sílu a odvahu vytrvat a cele se odevzdat Pánu.
Vytrvale se přimlouváme za rodiny i jednotlivce, kteří ochladli ve vztahu k Pánu, aby
ještě mohli dostat šanci k pokání a vrátit se.
Prosíme za naši mládež a dorostence, aby každý z nich mohl prožívat ve svých životech
Boží lásku a ti, kteří ještě Pána Ježíše jako Spasitele nepřijali, aby mu své srdce
otevřeli.
sr. Oľga Stoyová

