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Blízky Boh
≽
≽ Predspev: „Stíš sa a pred Ním sa skloň...“
≽
≽ Introit: Sestry a bratia, vitajte na bohoslužbách v Nedeľu po Deviatniku.
Pripojme sa k vyznaniu kráľa Dávida: „Haleluja! Aké je dobré ospevovať
nášho Boha, je to príjemné a patrí sa ho chváliť.“ (Ž 147,1)
≽
≽ Pieseň č. 267
≽
≽ Apoštolské vyznanie viery
≽
≽ Kolekta
≽
≽ Starý zákon – Iz 40,21-31
≽
≽ Epištola – 1Kor 9,16-23
≽
≽ Chválospev (1), osobné svedectvo viery, oznamy
≽
≽ Chválospev (2), modlitba za deti
≽
≽ Chválospev (3), vykonanie dobrovoľnej finančnej zbierky
≽
≽ Kázeň – Mk 1,29-34
≽
≽ Pieseň č. 177, v. 1-2
≽
≽ Sv. Večera Pánova

(počas liturgie VP sa zaspieva pieseň č. 177, v. 3)

≽
≽ Pieseň č. 177, v. 4
≽
≽ Požehnanie: „Uzdravím ťa, vyliečim ťa z tvojich rán – znie výrok Hospodina.“ (Jer 30,17) Milosť Božia buď vždy s Vami. Amen.
≽
≽ Záverečná prosba: „Amen! Ty nás požehnaj...“

KÁZŇOVÝ TEXT: Mt 1,29-34
29 Len čo vyšli zo synagógy, vošli s Jakubom a Jánom do Šimonovho a Ondrejovho domu. 30 Šimonova testiná ležala v horúčke. Hneď mu o nej povedali.
31 Ježiš k nej pristúpil, chytil ju za ruku a pomohol jej vstať. 32 Keď slnko zapadlo a nastal večer, prinášali k nemu všetkých chorých a posadnutých zlými
duchmi. 33 Celé mesto sa zhromaždilo pri dverách. 34 Ježiš vtedy uzdravil
mnohých postihnutých, ktorých trápili rozličné choroby, vyhnal mnohých zlých
duchov a nedovolil im hovoriť, lebo ho poznali.

OZNAMY:
≽
≽ Budúce bohoslužby budú v nedeľu 11.2. o 9,30h. Zvesťou Božieho slova poslúži
brat superintendent ECM SO prof. Pavel Procházka. Pozývame Vás!
≽
≽ Každý deň v pracovnom týždni mávame ranné modlitby o 8,40h. Je to krátke
stretnutie, pri ktorom si prečítame biblickú úvahu na daný deň a spoločne sa modlíme. Máme túžbu takto začínať deň, aby sme prijali Božie požehnanie.
≽
≽ V utorok 6.2. o 17,30h bude biblická hodina. Téma: „Apokryfy – Kniha Tobiáš“. Srdečne Vás všetkých pozývame!
≽
≽ Vo štvrtok 8.2. o 10,00h bude biblická hodina pre seniorov v DSS Betánia.
≽
≽ Vyučovanie náboženstva na ZŠ v Karlovej Vsi každý štvrtok od 14,00 do 15,30h.
≽
≽ Bohoslužby so sv. Večerou Pánovou na Popolcovú stredu budú 14.2. o 17,00h.
V rámci týchto bohoslužieb si chceme uvedomiť to, o čom hovorí Božie slovo: „...veď
prach si a do prachu sa vrátiš.“ (Gn 3,19) Srdečne Vás pozývame!
≽
≽ Zborová hodina s odbornou prednáškou sestry prof. Daniely Ježovej na tému:
„Stres, úzkosť, depresia“ bude v nedeľu 25.2. po bohoslužbách v zasadačke na Panenskej 12. Všetci ste srdečne vítaní! Prosíme Vás o zabezpečenie malého občerstvenia. Vopred Vám ďakujeme!
≽
≽ Kto by chcel prispieť do zbierky pre núdznych – v tomto období sú potrebné tieto veci: zimné bundy, šály, čapice, rukavice, ponožky, deky, spacáky, sviečky, baterky, hygienické vlhčené utierky a pod. Vyzbierané veci budú odovzdané do skladu na Ambroseho ul. (Kresťania v meste, brat Vojtech Sirkovský).
≽
≽ Nové číslo Ohniska je k dispozícii. Odporúčaná cena je 0,90€. Nech sa páči!

OFERA:
≽
≽ Minulú nedeľu bola ofera 152,50€.
Ďakujeme za všetky Vaše príspevky, ktoré ste priniesli z úprimného srdca.

