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Výstraha pred pochybnosťami
PROGRAM
Predspev: „Vojdite, plesajme, ...“
Introit: Bratia a sestry, vitajte na bohoslužbe v 1. nedeľu po Sv. Trojici.
Apoštol Jakub povedal: „Ak sa niekomu z vás nedostáva múdrosť, nech si ju
prosí od Boha, ktorý prosto a ochotne dáva všetkým, a dostane sa mu jej. Ale
nech prosí s vierou, bez akéhokoľvek pochybovania. Lebo kto pochybuje,
podobá sa morskej vlne, ktorú vietor unáša a zmieta“ (Jk 1,5-6).
Pieseň zo spevníka č. 170, v. 1-3 „Poď k Ježišovi!“
Apoštolské vyznanie viery a modlitba kazateľa
Striedavé čítanie zo Starého zákona (SZ) – Ž 11 „Dôvera spravodlivých v Boha“
Čítanie z Nového zákona (NZ) – 2K 4,1-6 „Služba novej zmluvy“
Chválospev (1), požehnanie detí (modlitba)
Chválospev (2), oznamy a osobné svedectvo viery
Chválospev (3), vykonanie zbierky
Kázeň slova Božieho – L 1,5-13.18-20 „Zachariášovo videnie“
Modlitby prítomných a Modlitba Pánova
Pieseň zo spevníka č. 462, v. 1-3 „Nič nečisté nevstúpi tam“
Požehnanie: Pán Ježiš povedal: „Buď verný až do smrti a dám ti veniec života“
(Zjav 2,10b). Amen.
Pieseň zo spevníka č. 462, v. 4 „Nič nečisté nevstúpi tam“
Kázňový text – L1,5-13.18-20
5 Za judského kráľa Herodesa žil kňaz Zachariáš z týždennej kňazskej triedy Abiovej; jeho manželka bola z dcér Áronových a
volala sa Alžbeta. 6 Obaja boli spravodliví pred Bohom, žijúc bez úhony podľa všetkých prikázaní a ustanovení Pánových.
7 Nemali však deti, lebo Alžbeta bola neplodná a obaja pokročilí vekom. 8 Raz, keď podľa poriadku svojej triedy konal
kňazskú službu pred Bohom, 9 na neho padol lós podľa obyčaje kňazského úradu, aby vošiel do chrámu Pánovho a zapálil
kadidlo. 10 Všetko množstvo ľudu v hodinu kadenia modlilo sa vonku. 11 Vtedy zjavil sa mu anjel Pánov, ktorý stál z pravej
strany kadivého oltára. 12 Ako ho Zachariáš uzrel, preľakol sa a zmocnila sa ho bázeň. 13 Ale anjel mu povedal: Neboj sa,
Zachariáš, lebo vypočutá bola tvoja modlitba; manželka Alžbeta porodí ti syna; dáš mu meno Ján, 18 I povedal Zachariáš
anjelovi: Po čom to poznám? Veď som starý a moja manželka je tiež v rokoch. 19 Anjel mu odpovedal: Ja som Gabriel, ktorý
stojí pred Bohom, a som poslaný hovoriť s tebou a zvestovať ti túto radostnú novinu. 20 Ajhľa, onemieš a nebudeš môcť
hovoriť až do dňa, keď sa to stane, pretože si neuveril mojim slovám, ktoré sa splnia svojím časom.

OZNAMY:
 Čítané bohoslužby v nedeľu 5. júna 2016 o 09,30h. Vedie členka farského
staršovstva sr. Bohuvěra Holešová.
Sv. Večera Pánova bude najbližšie vyslúžená nedeľu 12. júna 2016.
 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, 29. máj - 4. jún 2016: Výroční konference v ČR
a SR (br. Petr Procházka).
 Biblická hodina v utorok 31. mája 2016 o 18,00h. Téma: „Exegéza prosieb
Modlitby Pánovej – Buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi!“. Štúdiom Písma
svätého sprevádza br. farár Ivan Lukáč.
 Večerné čítanie Biblie v piatok 3. júna 2016 o 18,00h. NEBUDE!
 Do akcie Noc kostolov 2016 sme sa ako farnosť po prvýkrát zapojili aj my. Dvere
nášho bohoslužobného priestoru (modlitebne) sa otvoria v piatok 10. júna 2016
o 18,00h a program potrvá až do 23,00h. Okrem chválospevov, meditácie nad Božím
slovom a inštrumentálnou hudbou, bude vyslúžená aj sviatosť sv. Večere Pánovej.

Ofera z minulej nedele vyniesla: 125,52 €.

Modlitby ECM 29. 05. - 04. 06. 2016
VÝROČNÍ KONFERENCE V ČR A SR
Děkujeme všem, kdo se za nás modlíte. Prosíme o modlitby za 79. Výroční konferenci
Evangelické církve metodistické v České republice a Slovenské republice, která se bude
konat ve dnech 3. – 5. 6. 2016 v Praze. Tématem konference je staré husitské heslo:
Pravda Páně vítězí. Toto téma je zároveň odkazem na výročí 600 let od upálení
Jeronýma Pražského, které si připomínáme v letošním roce. Konference projedná
zprávy superintendentů, zprávy ze zasedání duchovenských a laických členů, zprávu
Institutu vzdělávání, zprávu našich delegátů, kteří se účastnili jednání Generální
konference a další zprávy a informace. Konference také projedná žádosti kandidátů na
ordinaci, přijetí do vztahu na zkoušku a lokálních kazatelů. Prosíme o vaše modlitby za
práci celé církve, za službu duchovních a laiků, za službu dětem, mládeži i seniorům.
Prosíme o modlitby za naší sociální práci v azylových domech, mezi bezdomovci,
drogově závislými, chudými rodinami s dětmi a mateřskými centry.
br. Petr Procházka

Myšlienka anglikánskeho kňaza a reformného otca
Johna Wesleyho
„Znovuzrodenie je veľká zmena, ktorú spôsobí Boh v duši, keď ju privádza k životu – keď
ju zobúdza zo smrti hriechu k životu v spravodlivosti.
Je to veľká zmena, ktorú spôsobí všemocný Boží Duch v duši, keď ju v Kristu Ježišovi
pretvára na „nového človeka, stvoreného podľa Boha v spravodlivosti a svätosti pravdy“ (Ef
4,24). Mení lásku k svetu na lásku k Bohu, pýchu na pokoru, náruživosť na
dobromyseľnosť, hnev, závisť a zlobu na pravú, citlivú, nezištnú lásku ku všetkým ľuďom.“
(Breviár JW, Znovuzrodenie - str. 68)

