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9. nedeľa po Sv. Trojici

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

Ježiš a Samaritánka

káže: Mgr. Pavle Kocev (ECM Sereď)

PROGRAM
Predspev: „Svätý, Svätý, Svätý...“
Introit: Bratia a sestry, vitajte na bohoslužbách v 9. nedeľu po Sv. Trojici. Svätý
prorok Ámos hovorí: „Hľa, prichádzajú dni, - znie výrok Hospodina, Pána – keď
pošlem na zem hlad. Nie hlad po chlebe ani smäd po vode, ale po počúvaní
Hospodinových slov“ (Am 8,11).
 Pieseň zo spevníka č. 256, v. 1-3 „Milostne, Pane, ma za ruku veď“
Apoštolské vyznanie viery a modlitba kazateľa
Čítanie zo Starého zákona (SZ) – Ž 67 „Zvelebovanie Boha“ - striedavo
Čítanie z Nového zákona (NZ) – 1Pt 4,7-11 „Príprava na posledné veci“
Chválospev (1), oznamy a osobné svedectvo viery
Chválospev (2), požehnanie detí (modlitba)
Chválospev (3), vykonanie zbierky
Kázeň slova Božieho – J 4,1-25 „Ježiš a Samaritánka“
 Pieseň zo spevníka č. 362, v. 1-3 „Nauč ma, ó Pane“
Požehnanie: „Hospodin sám kráča pred tebou, On bude s tebou, nenechá
a neopustí ťa. Neboj sa a nemaj strach!“ (5M 31,8). Amen.
 Pieseň zo spevníka č. 362, v. 4 „Nauč ma, ó Pane“
Kázňový text – J 4,1-25
1 Ako sa teda Pán dozvedel, že farizeji počuli, že Ježiš získava a krstí viac učeníkov ako Ján, 2 hoci Ježiš
sám nekrstil, ale Jeho učeníci, 3 opustil Judsko a šiel zase do Galiley. 4 Musel však ísť cez Samáriu. 5 Tak
prišiel v Samárii do mesta menom Sychar, blízko pozemku, ktorý Jákob dal synovi Jozefovi. 6 Tam bola
Jákobova studňa. Ježiš, ustatý cestou, sadol si pri studni; a bolo asi poludnie. 7 Tu prišla žena zo Samárie
načrieť vody. I povedal jej Ježiš: Daj sa mi napiť! 8 Učeníci odišli totiž do mesta nakúpiť potravu.
9 Povedala Mu žena Samaritánka: Ako môžeš Ty, Žid, pýtať si vody odo mňa, ženy Samaritánky? Židia sa
totiž nestýkajú so Samaritánmi. 10 Riekol jej Ježiš: Keby si poznala dar Boží a kto ti hovorí: Daj sa mi
napiť, - ty by si Jeho prosila, a On by ti dal živú vodu. (pokračovanie)

OZNAMY:
 Bohoslužby so sv. Večerou Pánovou nedeľu 31. júla 2016 o 09,30h.
Slovom Božím a sviatosťou slúži br. farár Ivan Lukáč.
 Príhovorné modlitby ECM SO a ČO, 24. – 30. júla 2016: Michalovce (br. Štefan
Rendoš), Plzeň 1 – Lochotín (br. Pavel Kuchynka) a Tachov (br. Petr Vaďura).
 Biblické hodiny a Modlitebné spoločenstvo počas letných prázdnin NEBUDÚ!
V stretnutiach budeme pokračovať až v septembri.
 Ak chcete cirkevný zbor podporiť finančným darom, pošli 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. Ďakujeme Vám!

Ofera z minulej nedele vyniesla: 151 €.

NARODENINY:
 Minulý týždeň oslávili svoje narodeniny sestry Pavlínka Ružovičová a Stelka
Procházková. Ďakujeme Pánu Bohu, že sú súčasťou nášho spoločenstva.
Vyprosujeme pre nich Božiu lásku, milosť a požehnanie.

Modlitby ECM 24. - 30. 07. 2016

MICHALOVCE
23. – 28. Návšteva misijného tímu z USA (Living World UMC, Widwood).
S misijným tímom plánujeme zorganizovať okolo 6 evanjelizačných
koncertov v Michalovciach a okolí.
br. Štefan Rendoš

PLZEŇ 1 – LOCHOTÍN
Týden pro maminky z Mateřského centra.
br. Pavel Kuchynka

TACHOV
Návštěva týmu z partnerských sborů.
br. Petr Vaďura

Myšlienka anglikánskeho kňaza a reformného otca
Johna Wesleyho
„V kostole sa máme správať ako svätí v nebi a doma ako najsvätejší
ľudia v kostole. Doma máme pracovať, ako sa v cirkvi modlíme a ctiť
pritom Boha z najhlbšieho srdca.“
(Breviár JW, Pravá láska - str. 95)

