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10. nedeľa po Sv. Trojici
Nedeľa pokánia
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Pokánie znamená prijať Božiu moc
PROGRAM
Organové prelúdium
Introit: Bratia a sestry, vitajte na bohoslužbách v 10. nedeľu po Sv. Trojici –
v Nedeľu pokánia, kedy si chceme pripomenúť udalosť zničenia Jeruzalemského
chrámu. Dnes slávime sv. Večeru Pánovu. Svätý prorok Izaiáš hovorí: „Dal som sa
hľadať tým, čo sa na mňa nepýtali, dal som sa nájsť tým, čo ma nehľadali.
Národu, ktorý nevzýval moje meno, povedal som: Tu som, tu som! Celý deň som
vystieral ruky k vzdorovitému národu, ktorý chodil nedobrou cestou za svojimi
výmyslami“ (Iz 65,1-2).
 Pieseň zo spevníka č. 176, v. 1-2 „Len jednu vetu“
Apoštolské vyznanie viery a modlitba kazateľa
Čítanie zo Starého zákona (SZ) – Jer 7,1-11 „Reč o chráme“ - striedavo
Čítanie z Nového zákona (NZ) – L 19,41-48 „Ježiš plače nad Jeruzalemom“
 Pieseň zo spevníka č. 176, v. 3 „Len jednu vetu“
Oznamy a osobné svedectvo viery
 Pieseň zo spevníka č. 176, v. 4 „Len jednu vetu“
Požehnanie detí (modlitba)
 Pieseň zo spevníka č. 176, v. 5 „Len jednu vetu“ + vykonanie zbierky
Kázeň slova Božieho – Mt 11,20-24 „Hrozba nekajúcim mestám“
 Pieseň zo spevníka č. 281, v. 1-2 „Kým žije Ježiš môj“
Sv. Večera Pánova podľa anglikánsko-metodistickej tradície (liturgia 2.2.1)
 Pieseň zo spevníka č. 281, v. 3-4 „Kým žije Ježiš môj“
Požehnanie: „Nakoniec, radujte sa, bratia, zdokonaľujte sa, napomínajte sa,
buďte jednomyseľní, zachovávajte pokoj a Boh lásky a pokoja bude s vami“
(2K 13,11). Amen.
 Pieseň zo spevníka č. 281, v. 5 „Kým žije Ježiš môj“

Kázňový text – Mt 11,20-24
20 Vtedy začal karhať mestá preto, že sa nekajali, hoci sa stalo v nich najviac Jeho divov:
21 Beda ti, Chorazim; beda ti, Betsaida! Lebo keby sa v Týre a v Sidone boli stali divy,
ktoré sa stali u vás, dávno by sa boli kajali vo vrecovine a na popole. 22 Ale vravím vám:
Ľahšie bude v deň súdny Týru a Sidonu ako vám. 23 A ty, Kafarnaum, budeš sa vari až do
neba vyvyšovať? Zrútiš sa až do podsvetia. Keby sa v Sodome stali divy, ktoré sa stali v
tebe, stála by až dodnes. 24 Ale vravím vám, že ľahšie bude v deň súdny Sodome ako tebe.

OZNAMY:
 Bohoslužby so sv. Večerou dnes 31. júla 2016 o 11,00h v DSS Betánia na
Partizánskej ul. v Bratislave. Káže br. farár Ivan Lukáč.
 Bohoslužby vo štvrtok 4. augusta 2016 o 10,00h v DSS Betánia na Partizánskej ul.
v Bratislave. Káže br. farár Ivan Lukáč.
 Čítané bohoslužby nedeľu 7. augusta 2016 o 09,30h. Vedie členka farského
staršovstva sr. Bohuvěra Holešová. Brat farár Ivan Lukáč bude kázať v cirkevnom
zbore ECM Sereď.
 Príhovorné modlitby ECM SO a ČO, 31. júl - 6. august 2016: Sereď (br. Pavle
Kocev), Plzeň 3 - Maranatha (br. Filip Jandovský) a Třeboň (br. Pavel Hradský).
 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: 72,40 €.

ZOSNULÝ:
† (26.07.2016) brat Eduard Čisár, 77 r.
Pohrebná rozlúčka sa konala v piatok 29.07.2016 o 16:15 hod. v bratislavskom krematóriu.
Modlíme sa za pozostalú rodinu a vyprosujeme pre ňu Božiu lásku a potešenie.

Modlitby ECM 31. 07. - 06. 08. 2016
SEREĎ
Prosíme o modlitby za:
- spoločný zborový výlet, služba Božím slovom starším ľuďom v penziónoch;
- prázdninové stretnutia s deťmi.
br. Pavle Kocev

PLZEŇ 3 – MARANATHA
Cyklopobyt v Českém ráji.
br. Filip Jandovský

TŘEBOŇ
Sborová dovolená na Poušti.
br. Pavel Hradský

