BULLETIN

04.06.2017

1. slávnosť svätodušná

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

Duch pravdy vás uvedie do celej pravdy
káže: prof. ThDr. Pavel Procházka, PhD. (superintendent ECM SO)

PROGRAM
Predspev: „Stíš sa a pred Ním sa skloň...“
Pozdrav:
Farár: Milosť nášho Pána Ježiša Krista nech je s vami všetkými.
Zbor: I s tebou.
Farár: Vzkriesený Kristus je uprostred nás.
Zbor: Bohu vďaka!
 Pieseň zo spevníka č. 337, v. 1-4 „Ó, brat môj predrahý“

Vstupná modlitba
Prosba o osvietenie Duchom Svätým
Čítanie zo Starého zákona (SZ) – Mich 3,5-8 „Súd nad prorokmi“
Čítanie z Nového zákona (NZ)– Ef 1,3-14 „Duchovné požehnanie v Kristovi“
 Chválospev (1)

Oznamy a osobné svedectvo viery
 Chválospev (2)

Požehnanie detí (modlitba)
 Chválospev (3) + vykonanie zbierky

Kázeň slova Božieho – Jn 16,5-15 „Pôsobenie Ducha Svätého“
Chvíľa ticha a Apoštolské vyznanie viery
Sv. Večera Pánova
Modlitby prítomných a Modlitba Pánova
Pieseň zo spevníka č. Príd. 1, v. 1-3 „Aký priateľ je náš Ježiš“
Požehnanie: Choďte v pokoji. Milosť nášho Pána Ježiša Krista a láska Božia
a prítomnosť Ducha Svätého nech je s vami všetkými. Amen.
Záverečná prosba – „Amen! Ty nás požehnaj...“

OZNAMY:
 Bohoslužby so sv. Večerou Pánovou dnes
o 10,00h v DSS Betánia na Partizánskej ul.
v Bratislave.
 Príhovorné modlitby ECM SO a ČO,
4. - 10. jún 2017: Bratislava - Petržalka
(s. Gabriella Kopas) a Valtice (br. Ctirad
Hrubý). 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.
 Biblická hodina v utorok 6. júna 2017
o 18,00h. Téma: „51. žalm – Prosba
o odpustenie hriechov“. Ku štúdiu Božieho
slova Vás srdečne pozývame!
 Do akcie Noc kostolov 2017 sme sa ako
farnosť zapojili už po druhýkrát. Dvere
nášho
bohoslužobného
priestoru
(modlitebne) sa otvoria v piatok 9. júna
2017 o 18,00h a program potrvá až do
21,00h. Srdečne Vás pozývame!
 V rámci novej stred týždňovej aktivity
„Klub – IsKeJp“ sa chceme stretnúť pri
dobrej káve, čaji a menšom občerstvení
a tráviť čas pri osobných rozhovoroch
a spoločenských hrách. Srdečne Vás
pozývame!
 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), VS 663200
a KS 0558. Vopred Vám ďakujeme!

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

UTOROK
11,50h – Vyučovanie náboženstva
(náboženská výchova na ZŠ Záhorská
Bystrica)
18,00h – Biblická hodina
(štúdium Biblie pre všetkých, ktorí túžia
po hlbšom poznaní Božieho slova)
ŠTVRTOK
10,00h – Bohoslužby v DSS Betánia
(bohoslužby pre bratov a sestry, ktorí
bývajú v domove dôchodcov)
12,45h – Vyučovanie náboženstva
(náboženská výchova na ZŠ Dúbravka)
14,00h – Vyučovanie náboženstva
(náboženská výchova na ZŠ Karlova Ves)
19,00h – Klub - IsKeJp
(neformálne stretnutie pri hrách, ...)
PIATOK
12,15h – Vyučovanie náboženstva
(náboženská výchova na ZŠ Karlova Ves)
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: Ivan Lukáč)

Ofera z minulej nedele vyniesla: 140,50 €. Srdečne Vám ďakujeme! Pán Boh nech Vás
odmení svojim požehnaním Jeho darmi.

