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Strach
Predspev: „Zídení ako rodina...“
Pozdrav:
Farár: Milosť nášho Pána Ježiša Krista nech je s nami všetkými.
Zbor: I s tebou.
Farár: Vzkriesený Kristus je uprostred nás.
Zbor: Bohu vďaka!
Introit: Pán Ježiš Kristus hovorí: „Na svete máte súženie, ale dúfajte, ja som
premohol svet!“ (Jn 16,33)
 Pieseň č. 168, v. 1-3

Apoštolské vyznanie viery
Kolekta (modlitba farára)
Starý zákon – Ag 2,1-9
Gloria Patri
Evanjelium – Mk 13,7-13
 Chválospev (1)

Oznamy a osobné svedectvo viery
 Chválospev (2)

Požehnanie detí (modlitba)
 Chválospev (3) - dobrovoľná finančná zbierka

Kázeň – Ž 27,1-3
 Pieseň č. 257, v. 1-2

Príhovorné modlitby
 Pieseň č. 257, v. 3-5

Sv. Večera Pánova (liturgia 2.2.2), modlitby prítomných a modlitba Pánova
 Pieseň č. 594, v. 1-4

Požehnanie - (Joz 1,9) Amen.
Záverečná prosba – „Amen! Ty nás požehnaj...

Kázňový text: Ž 27,1-3
1 Hospodin je moje svetlo a moja spása. Koho sa mám báť? Hospodin je útočisko
môjho života. Pred kým sa mám triasť? 2 Keď sa ku mne priblížili zlosynovia, aby
ma zhltli, vtedy sa moji utláčatelia a nepriatelia potkli a padli. 3 Aj keby sa proti
mne postavil vojenský tábor, nezľakne sa moje srdce. Aj keby sa proti mne strhla
vojna, stále budem dúfať.

OZNAMY:
 V tomto týždni chceme vo svojich
príhovorných modlitbách myslieť na:
 Diakonia ECM SO (s. Milena Belková);
 Česká Diakonie ECM (s. Ingrid Hrubá).
Modlitebné námety nájdete na našej
webovej stránke.
 Prvé zasadnutie farského staršovstva
v novom školskom roku 2017/2018 bude
v utorok 5. septembra 2017 o 17,00h.
Účasť členov farského staršovstva je
povinná! Prosíme, aby ste si tento dátum
poznačili.
 Biblická hodina v utorok 5. septembra
2017 o 18,00h. Téma: „Charakteristické
znaky metodistu.“ Srdečne Vás pozývame!
 Vyučovanie metodistického náboženstva
na Spojenej škole internátnej v Karlovej Vsi
začína v polovici septembra 2017.

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

UTOROK
18,00h – Biblická hodina
(štúdium Biblie pre všetkých, ktorí túžia
po hlbšom poznaní Božieho slova)

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)

 V našej farnosti plánujeme zaviesť mužské 10,00h – Bohoslužby v DSS Betánia
(káže: Ivan Lukáč)
skupinky, ktoré budú bývať raz do
mesiaca. O podrobnostiach budete vopred informovaní.
 15. septembra 2017 bude podujatie Dobrý trh na Panenskej. Ako farnosť sme sa to
tejto akcie zapojili aj my. V našej farskej záhrade chceme pripraviť bohoslužobný
program a predstaviť širšej verejnosti našu ECM. Príďte medzi nás aj Vy!
 Pokiaľ viete o niekom, že potrebuje príhovorné modlitby, dajte nám to vedieť.
Na ranných modlitbách sa budeme modliť za dotyčného brata alebo sestru.
 Pokiaľ viete o niekom, že potrebuje vyslúženie sviatosti sv. Večere Pánovej
v domácnosti, môžete to oznámiť br. farárovi Ivanovi Lukáčovi.

OFERA:
Minulú nedeľu bola: 106,70 €.
Srdečne Vám ďakujeme za každý milodar, ktorý je prinesený z úprimného srdca.

