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23. nedeľa po Sv. Trojici

Evanjelická cirkev metodistická – Slovenská oblasť
farnosť: Bratislava – Staré Mesto

Skutočné kresťanstvo
PROGRAM
Organové prelúdium
Introit: Bratia a sestry, vitajte na bohoslužbách v 23. nedeľu po Sv. Trojici.
Svätý prorok Jeremiáš napísal: „Dom Izraela, či ja nemôžem naložiť s vami ako
tento hrnčiar? – znie výrok Hospodinov. Ajhľa, ako je hlina v hrnčiarových rukách,
tak ste vy v mojej ruke, dom Izraela“ (Jer 18,6).
 Pieseň zo spevníka č. 158, v. 1-4 „Ó, Pane, dokáž moc!“
Apoštolské vyznanie viery a modlitba kazateľa
Čítanie zo Starého zákona (SZ) – Ž 85,2-14 „Prosba o záchranu a pokoj ľudu“
Čítanie z Nového zákona (NZ) – Mt 22,15-22 „O dani“
 Pieseň zo spevníka č. 197, v. 1-2 „Blízko pri cieli“
Oznamy a osobné svedectvo viery
 Pieseň zo spevníka č. 197, v. 3 „Blízko pri cieli“
Požehnanie detí (modlitba)
 Pieseň zo spevníka č. 197, v. 4 „Blízko pri cieli“ + vykonanie zbierky
Kázeň slova Božieho – 1Tes 5,12-18 „Rozličné napomenutia“
Modlitby prítomných a modlitba Pánova
 Pieseň zo spevníka č. 362, v. 1-3 „Nauč ma, ó, Pane“
Požehnanie: Pán Ježiš povedal: „Blahoslavení, ktorí tvoria pokoj, lebo synmi
Božími oni budú sa volať“ (Mt 5,9). Amen.
 Pieseň zo spevníka č. 362, v. 4 „Nauč ma, ó, Pane“
Kázňový text – 1Tes 5,12-18
12 Prosím vás, bratia, vážte si tých medzi vami, čo namáhavo pracujú, sú vám predstavení v Pánovi
a poučujú vás, 13 a nadovšetko ich milujte pre ich prácu. Nažívajte v pokoji medzi sebou!
14 Napomíname vás, bratia, učte poriadku neporiadnych, posmeľujte malomyseľných, ujímajte sa
slabých, buďte zhovievaví ku všetkým. 15 Hľaďte, aby sa nikto neodplácal zlým za zlé, ale vždy sa
snažte robiť dobre medzi sebou a všetkým ľuďom. 16 Stále sa radujte, 17 neprestajne sa modlite!
18 Za všetko ďakujte, lebo taká je Božia vôľa pri vás v Kristovi Ježišovi.

OZNAMY:
 Bohoslužby so sv. Večerou Pánovou na Pamiatku reformácie v pondelok
31. októbra 2016 o 17,00h. Káže br. farár Ivan Lukáč.
 Bohoslužby na Pamiatku zosnulých v stredu 2. novembra 2016 o 17,00h.
Káže br. farár Ivan Lukáč.
 Bohoslužby so sv. Večerou Pánovou v nedeľu 6. novembra 2016 o 9,30h.
Káže br. farár Ivan Lukáč.
 Vždy pred začatím bohoslužieb budú od 9,10 do 9,20h krátke modlitby v sieni za
modlitebňou. Vedie s. Lucia Lukáčová.
 Príhovorné modlitby ECM SO a ČO, 30 október - 5. november 2016: Senec
(br. Patrik Hipp) a Jihlava (br. Milan Mrázek).
 Ranné modlitby v dňoch pracovného týždňa v čase od 8,40 do 9,00h. vo farskom
úrade. S modlitbou chceme vždy začínať nový deň. Vedie s. Lucia Lukáčová.
 Biblická hodina v utorok 1. novembra 2016 o 18,00h. Téma: „1. článok
Apoštolského vyznania viery“. Štúdiom sprevádza br. farár Ivan Lukáč.
 Filmový klub na fare vo štvrtok 3. novembra 2016 o 19,00h vo farskom úrade.
Sledujeme film „Sv. František z Assisi“.
 Večerné čítanie Biblie v piatok 4. novembra 2016 o 18,00h vo farskom úrade. Je to
čas, kedy si chceme spoločne čítať Božie slovo. Pokračujeme v čítaní Ev. podľa Marka.
 Ak chcete náš cirkevný zbor podporiť finančným darom, pošlite, 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.

Ofera z minulej nedele vyniesla: 107,61 €. Srdečne všetkým ďakujeme!

NARODENINY:
 Tento týždeň oslávil svoje narodeniny brat PhDr. Dominik Procházka. Ďakujeme
Pánu Bohu, že je súčasťou nášho spoločenstva. Vyprosujeme preňho Božiu lásku,
milosť a požehnanie.

Modlitby ECM SO a ČO ⇨ 30.10. - 05.11.2016
SENEC
Prosíme, modlite sa za múdrosť a Božie vedenie pre nás, nakoľko hľadáme
spôsob ako evanjelizovať v Senci.
Prosíme o modlitby tiež za novú prácu, ktorá začína v Dolnom Kubíne.
br. Patrik Hipp

JIHLAVA
K modlitbám máme:
- víkendová setkání duchovní obnovy žen a mužů – abychom se nechali
obnovit Duchem svatým;
- jednota křesťanů ve měste;
- azylové domy pro muže a pro ženy.
br. Milan Mrázek

