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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

O tom, ako Boh ohlasuje
požehnanie namiesto prekliatia
káže: prof. ThDr. Pavel Procházka, PhD.

PROGRAM
Predspev: „Vojdite, plesajme, ...“
Introit: Bratia a sestry, vitajte na slávnostnej bohoslužbe v 1. slávnosť veľkonočnú
– Paschu. Žalmista hovorí: „Čo je človek, že naň pamätáš? A čo syn človečí, že sa
ho ujímaš? Ó Hospodine, Pane náš, aké je slávne Tvoje meno na celej zemi!“
(Ž 8,5.10).
Pieseň zo spevníka č. 117, v. 1-3 „V hrobe zo skaly“
Apoštolské vyznanie viery a modlitba kazateľa
Striedavé čítanie zo Starého zákona (SZ) – 4M 22,22-41; 24,1-3.8-9 „Bileám“
Čítanie z Nového zákona (NZ) – 1K 15,1-11 „Zmŕtvychvstanie“
Chválospev (1), Požehnanie detí (modlitba)
Chválospev (2), oznamy a osobné svedectvo viery
Chválospev (3), vykonanie zbierky
Kázeň slova Božieho – G 3,13 „Ospravedlnený z viery“
Modlitby prítomných a Modlitba Pánova
Pieseň zo spevníka č. 112, v. 1-3 „Už je hrob otvorený“
Požehnanie: „Predovšetkým vám teda vzkriesil Boh svojho Služobníka a poslal
Ho, aby vás požehnal tým, že vás všetkých odvráti od vašich neprávostí“
(Sk 3,26). Amen.
Pieseň zo spevníka č. 112, v. 4 „Už je hrob otvorený“
Kázňový text – G 3,13

13 Kristus nás vykúpil spod zlorečenstva zákona tým, že sám sa stal
zlorečenstvom za nás. Lebo je napísané: Zlorečený každý, kto visí na dreve.

OZNAMY:
* Bohoslužby so sv. Večerou Pánovou v nedeľu 3. apríla 2016 o 9,30h. Slovom Božím
a sviatosťou slúži br. farár Ivan Lukáč.
* 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, 27. marec - 2. apríl 2016: Veľké Kapušany
a Kráľovský Chlmec (sr. Svetlana K. Francisti) a Oblastní konference České oblasti (sr. Jana
Křížová).
* Biblická hodina v stredu 30. marca 2016 o 18,00h. Téma: „Nemota – neschopnosť
dorozumievania“. Štúdiom Písma svätého sprevádza br. farár Ivan Lukáč.
* Modlitebné spoločenstvo formou meditácie v piatok 1. apríla 2016 o 18,00h. Vedie br.
farár Ivan Lukáč.
* Ofera z minulej nedele vyniesla: 147,22 €.

NARODENINY:
* Tento týždeň oslávili svoje narodeniny sestra Nina Koníková a brat organista Ing. Pavel
Polák. Ďakujeme Pánu Bohu, že sú súčasťou nášho spoločenstva, že sa pravidelne
zúčastňujú nedeľných bohoslužieb. Vyprosujeme pre nich Božiu lásku, milosť a požehnanie.

Modlitby ECM 27. 03. - 02. 04. 2016
VEĽKÉ KAPUŠANY
Ďakujeme za ustálenie modlitebných stretnutí a prácu so seniormi.
Prosíme o rozšírenie práce s deťmi.

KRÁĽOVSKÝ CHLMEC
Ďakujeme za prácu s dorastom a deťmi.
Prosíme za vyhovujúce miesto na stretávanie.

sr. Svetlana Kömíves Francisti

OBLASTNÍ KONFERENCE ČESKÉ OBLASTI
V sobotu 2. 4. se sejde v Praze oblastní konference, která projedná zprávy za minulý rok a bude volit
výbory, sekretariát a Radu oblasti na příští konferenční čtyřletí. Prosme našeho Pána,aby žehnal ve
všech farnostech a ve společném úsilí zvěstovat evangelium.Děkujeme za vaše přímluvy.

sr. Jana Křížová

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)

