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3. nedeľa po Sv. Trojici

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

Odpustiť a zabudnúť
PROGRAM
Organové prelúdium
Pozdrav
Introit: Bratia a sestry, vitajte na bohoslužbách v 3. nedeľu po Sv. Trojici.
Dnes slávime sv. Večeru Pánovu. Žalmista úpenlivo prosí Hospodina: „Pozri sa na
moju biedu a trápenie! Sním zo mňa všetky hriechy!“ (Ž 25,18)
 Pieseň zo spevníka č. 278, v. 1-4 „Nech nám srdcia plní radosť“

Kolekta (modlitba farára)
Čítanie zo Starého zákona (SZ) – Mich 7,18-19
Gloria Patri
Čítanie z Nového zákona (NZ)– Mt 18,21-35
 Pieseň zo spevníka č. 311, v. 1 „Vstaň, lebo noc sa blíži“

Oznamy a osobné svedectvo viery
 Pieseň zo spevníka č. 311, v. 2 „Vstaň, lebo noc sa blíži“

Požehnanie detí (modlitba)
 Pieseň zo spevníka č. 311, v. 3 „Vstaň, lebo noc sa blíži“ + vykonanie zbierky

Kázeň slova Božieho – Jer 31,34b
Chvíľa ticha a Apoštolské vyznanie viery
Sv. Večera Pánova (liturgia)
 Pieseň zo spevníka č. 391, v. 1-2 „Keď i búrky, vetry, zúria kôl teba“
Príhovorné modlitby, modlitby prítomných a modlitba Pánova
 Pieseň zo spevníka č. 391, v. 3-4 „Keď i búrky, vetry, zúria kôl teba“
Požehnanie: „A buďte k sebe dobrí, milosrdní, odpúšťajte si navzájom, ako aj
vám Boh odpustil v Kristovi.“ (Ef 4,32) Milosť Božia buď s Vami! Amen.
Záverečná prosba – „Amen! Ty nás požehnaj...“

Kázňový text – Jer 31,34b

34b ...pretože im odpustím viny a na ich hriech nebudem viac spomínať.
OZNAMY:

PRAVIDELNÉ AKTIVITY:

 Zvesťou Božieho slova na budúcu nedeľu
9. júla 2017 poslúži br. superintendent
ECM SO Pavel Procházka. Srdečne Vás
pozývame!

08,40h – Ranné modlitby
(každý deň v pracovnom týždni sa
stretávame ku spoločným modlitbám
a čítaniu Božieho slova)

 Sviatočné bohoslužby pri príležitosti
sviatku vierozvestcov sv. Cyrila a
sv. Metoda a Majstra Jána Husa v stredu
5. júla 2017 o 09,30h v modlitebni ECM.
Srdečne Vás pozývame!
 Príhovorné modlitby ECM SO a ČO,
2. - 8. júl 2017: Rada SO (s. Lenka
Procházková) a zbory ČO: Brno, Jihlava,
Protivín a Poušť. Modlitebné námety
nájdete na našej webovej stránke
www.bratislava.umc.sk
v sekcii „Príhovorné modlitby ECM SO a ČO“.
Veríme, že Božou vôľou je, aby sme sa ako
Jeho Cirkev za seba spoločne modlili.

UTOROK
09,30h – Bohoslužby
(káže: Ivan Lukáč)

NEDEĽA
09,30h – Detská besiedka
(svoje deti, vnúčatá môžete priviesť na
besiedku, ktorá je počas bohoslužieb
v priestoroch našej modlitebne)
09,30h – Dorast
(aj staršie deti majú svoj program, na
ktorom sa venujú zaujímavým témam)
09,30h – Bohoslužby
(káže: Pavel Procházka)

 Biblické hodiny počas letných prázdnin NEBUDÚ! V stretnutiach budeme pokračovať
až v septembri. Tešíme sa na Vás!
 Do nášho zboru hľadáme nového organistu. Pokiaľ by ste o niekom vedeli, oznámte
nám to, prosíme, na farskom úrade.
 V našom zbore máme viacero služieb, ktoré pokrývame. Ak by si chcel/-a
pomáhať pri rozdávaní bulletinov, spevníkov a Biblií, premietaní nedeľnej prezentácie
počas bohoslužieb, ozvučení techniky či nahrávaní kázni, budeme veľmi vďační.
Každá pomocná ruka je vítaná! Záujemcovia sa môžu hlásiť na farskom úrade.
 Na našej webovej stránke farnosti www.bratislava.umc.sk v sekcii „Svedectvá“ je
ponúknutý priestor pre tých, ktorí majú záujem zdieľať sa o veciach, ktoré prežili
alebo prežívajú s Pánom Ježišom Kristom. Ak sa chcete s nami podeliť o Vaše
svedectvo viery, budeme radi. Píšte na ecmblava@gmail.com. Ďakujeme!
 V nedeľu 27. augusta 2017 je naplánovaná zborová návšteva do farnosti ECM ČO
Mikulov. V prípade záujmu si, prosím, rezervujte tento termín.
 Počas letných prázdnin chystáme farskú grilovačku. Termín bude vopred ohlásený.
Ofera z minulej nedele vyniesla: 134,81 €. Srdečne Vám ďakujeme! Pán Boh nech Vás
odmení svojim požehnaním a Jeho darmi.

