BULLETIN

17.01.2016
Posledná 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

Zažiaril v našich srdciach
káže: prof. ThDr. Pavel Procházka, PhD.

PROGRAM
Predspev: „Vojdite, plesajme...“
Introit: Bratia a sestry, vitajte na bohoslužbe v Poslednú nedeľu po Zjavení.
Žalmista hovorí: „Zvučne plesaj Bohu, celá zem, ospevujte slávu Jeho mena
a slávnym robte Jeho chválospev!“ (Ž 66,1-2).
Pieseň zo spevníka č. 24, v. 1-4 „Boh náš je láska“
Apoštolské vyznanie viery a modlitba kazateľa
Striedavé čítanie zo Starého zákona (SZ) – 5M 33,1-3 „Mojžišovo požehnanie“
Čítanie z Nového zákona (NZ) – L 9,28-36 „Ježišovo premenenie“
Chválospevy, požehnanie detí, vykonanie zbierky, oznamy, svedectvo viery
Kázeň slova Božieho – 2K 4,6-10 „Služba novej zmluvy“
Pieseň zo spevníka č. 281, v. 1-4 „Kým žije Ježiš môj“
Požehnanie: „V Ňom máme vykúpenie skrze Jeho krv, odpustenie hriechov
podľa bohatstva Jeho milosti, v ktorej nás bohato zahrnul všetkou múdrosťou
a rozumnosťou...“ (Ef 1,7-8). Amen.
Pieseň zo spevníka č. 281, v. 5 „Kým žije Ježiš môj“
Kázňový text – 2K 4,6-10

6 Lebo Boh, ktorý povedal: Nech z temnosti zažiari svetlo! - zažiaril v
našich srdciach, aby svietilo poznanie slávy Božej v tvári Kristovej.
7 Tento poklad máme, pravda, v hlinených nádobách, aby sa ukázalo,
že tá prenesmierna moc je z Boha, a nie z nás. 8 Všetkým sme
utláčaní, ale nie potlačení; sme tiesnení, ale si nezúfame; 9 sme
prenasledovaní, ale nie opustení; sme zmietaní, ale nehynieme;
10 Ježišovo zomieranie nosíme stále v tele, aby aj život Ježišov
zjavný bol na našom tele.

OZNAMY:
* Budúce bohoslužby v nedeľu 24. januára 2016 o 9,30h. Slovom Božím slúži
br. farár Ivan Lukáč.
* Modlitby ECM 17. - 23. január 2016: Bratislava – Staré Mesto (br. Ivan Lukáč) a Diakonie
ECM ČO (br. Ctirad Hrubý).
* Zasadnutie farského staršovstva v stredu 20. januára 2016 o 16,30h. Vedie predseda
farského staršovstva br. superintendent ECM SO Pavel Procházka.
* Biblická hodina v stredu 20. januára 2016 o 18,00h. Téma podľa metodistického
katechizmu: „O Božom zjavení“. Štúdiom Písma svätého sprevádza br. superintendent ECM
SO Pavel Procházka.
* Modlitebné spoločenstvo v piatok 22. januára 2016 o 18,00h. Vedie br. farár
Ivan Lukáč.
* 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: 81 €.

NARODENINY:
* Brat Ivan Lukáč, ktorý je našim farárom zboru, tento týždeň oslávil svoje narodeniny.
Vyprosujeme pre neho Božiu lásku, milosť a požehnanie.

Modlitby ECM 17. - 23. 01. 2016
BRATISLAVA – STARÉ MESTO
Ďakujeme Pánu Bohu:
- za Jeho milostivé vedenie a požehnanie počas Vianočných sviatkov, v rámci ktorých
sme mohli v zbore zažiť vzácny čas s našimi bratmi a sestrami pri sviatočných bohoslužbách;
-za nového bubeníka / hudobníka do chválospevovej skupinky, ktorého nám poslal;
- za nový manželský pár, ktorý prišiel do nášho zboru a ktorý sa rozhodol, že on bude
ich duchovným domovom;
Prosíme Pána Boha:
- o požehnanie aj v novom roku, aby sme ako členovia zboru mohli aktívne a verne
slúžiť nielen Jemu, ale aj ľuďom okolo nás;
- za ďalších nových ľudí, pre ktorých sa náš zbor stane miestom, v ktorom nájdu lásku,
porozumenie a predovšetkým Boží pokoj a potešenie zo zvesti evanjelia;
- o múdrosť, aby sme dokázali vhodným spôsobom osloviť ľudí v našej mestskej časti a
ponúknuť im to, čo tento svet nemôže a nedokáže dať - Božie slovo.
br. Ivan Lukáč

DIAKONIE ECM ČO
(azylové domy, terapeutické komunity, domy na půl cesty...)
Jednotlivá střediska poskytují služby potřebným lidem (např. bez domova, drogově závislým
atp.) v Jihlavě, Plzni a Praze. Připojte se prosím k modlitbám za jednotlivá střediska,
pracovníky i lidi, kterým tito slouží. Následující stručný seznam poskytovaných služeb může
posloužit jako vodítko. Přímluvy potřebují i správní rady středisek, staršovstvasborů, při
kterých střediska fungují, ředitelé a týmy pracovníků, ale také věcná stránka – hospodaření a
financování jednotlivých služeb, vhodné prostory pro poskytování služeb, rozšíření o
navazující služby i rozšíření působnosti pro stávající služby atp. Přimlouvejme se i za
Duchem svatým zmocněnou duchovenskou a pastorační službu.
br. Ctirad Hrubý

