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8. nedeľa po Sv. Trojici
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farnosť: Bratislava – Staré Mesto
duchovný farnosti: Mgr. Ivan Lukáč
mobil: +421 911 786 411
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web: www.bratislava.umc.sk

Milosť

káže: Bc. Vaughan Cunha (teológ)

PROGRAM
Predspev: „Svätý, Svätý, Svätý...“
Introit: Bratia a sestry, vitajte na bohoslužbách v 8. nedeľu po Sv. Trojici. Žalmista
hovorí: „Na Tvoju milosť myslíme, ó Bože, uprostred Tvojho chrámu. Ako Tvoje
meno, Bože, tak siaha aj Tvoja chvála po konce zeme, Tvoja pravica je plná
spravodlivosti“ (Ž 48,10-11).
 Pieseň zo spevníka č. 13, v. 1-4 „Vzdaj chválu všemocnému Bohu“
Apoštolské vyznanie viery a modlitba kazateľa
Čítanie zo Starého zákona (SZ) – Ž 124 „Vďaka za Božiu pomoc“ - striedavo
Čítanie z Nového zákona (NZ) – R 3,21-31 „Ospravedlnenie z viery“
Chválospev (1), oznamy a osobné svedectvo viery
Chválospev (2), požehnanie detí (modlitba)
Chválospev (3), vykonanie zbierky
Kázeň slova Božieho – Mt 6,25-27 „Pravé poklady“
 Pieseň zo spevníka č. 177, v. 1-3 „Kým hlas prosieb vôkol znie“
Požehnanie: „Hospodin čaká, aby vás omilostil, dvíha sa, aby vám prejavil
milosrdenstvo; lebo Hospodin je Bohom práva; blahoslavený každý, kto Ho
očakáva“ (Iz 30,18). Amen.
 Pieseň zo spevníka č. 177, v. 4 „Kým hlas prosieb vôkol znie“

Kázňový text – Mt 6,25-27
25 Preto vám hovorím: Nebuďte ustarostení o svoj život, čo budete jesť alebo piť, ani
o telo, čím sa budete odievať. Či život nie je viac ako pokrm a telo viac ako než odev?
26 Pozrite vtákov nebeských: ani nesejú ani nežnú, ani nezhromažďujú do stodôl, a váš
Otec nebeský ich živí. Či vy nie ste omnoho viac ako oni? 27 A tým, že ste ustarostení, kto
z vás môže predĺžiť svoj vek čo aj len o lakeť?

OZNAMY:
 Bohoslužby nedeľu 24. júla 2016 o 09,30h. Slovom Božím slúži br. farár zo zboru
ECM Sereď Pavle Kocev.
 Príhovorné modlitby ECM SO a ČO, 17. – 23. júla 2016: Partizánske (sr. Štefánia
Sklenárová), Sedlčany a Jablonné.
 Biblické hodiny a Modlitebné spoločenstvo počas letných prázdnin NEBUDÚ!
V stretnutiach budeme pokračovať až v septembri.
 Vo svojich osobných modlitbách myslime na nášho spolubrata Eduarda Čisára, ktorý
je vo vážnom zdravotnom stave. Nech dobrotivý Pán svojim Duchom potešuje celú
jeho rodinu a blízkych priateľov.

Ofera z minulej nedele vyniesla: 176 €.

Modlitby ECM 17. - 23. 07. 2016

PARTIZÁNSKE
- ďakujeme za našich mladých v zbore , že úspešne ukončili školský rok;
- prosíme , aby Pán ochraňoval počas dovoleniek všetkých, ktorí budú na
cestách;
- modlime sa spoločne , aby sme aj počas dní , ktoré budú slobodnejšie
vedeli osobne zvestovať evanjelium tým, ktorých počas leta stretneme.
sr. Štefánia Sklenárová

SEDLČANY
English Camp s partnerským sborem.

JABLONNÉ
Bohoslužebná shromáždění na náměstí.

Myšlienka anglikánskeho kňaza a reformného otca
Johna Wesleyho
„Je ľahké dôverovať Bohu, keď Ho môžeme vidieť,
keď sa prehľadne rysuje cesta pred nami. Keď sme
však zo všetkých strán obkľúčení a nevidíme únikovú
cestu, je pred Bohom naša dôvera oveľa lepšia
a príjemnejšia.“
(Breviár JW, Dôvera v Boha - str. 34)

