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Posledná nedeľa po Zjavení

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

Radostná prítomnosť
PROGRAM
Predspev: „Svätý, Svätý, Svätý...“
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!
Introit: Bratia a sestry, vitajte na bohoslužbách v Poslednú nedeľu po Zjavení.
Dnes slávime sv. Večeru Pánovu. Žalmista hovorí: „Dávaš mi poznať cestu života,
plnosť radosti v tvojej prítomnosti. Po tvojej pravici je večná blaženosť.“ (Ž 16,11)
 Pieseň zo spevníka č. 6, v. 1-3 „Meno Ježiš“
Vstupná modlitba
Prejav chvály
Čítanie zo Starého zákona (SZ) – Iz 43,15-21 „Hospodin je jediný Boh“
Gloria Patri
Čítanie z Nového zákona (NZ) – 2Pt 1,16-21 „Kristova sláva a prorocké slovo“
 Chválospev (1)
Oznamy a osobné svedectvo viery
 Chválospev (2)
Požehnanie detí (modlitba)
 Chválospev (3) + vykonanie zbierky
Kázeň slova Božieho – Mt 17,1-9 „Ježišovo premenenie“
Chvíľa ticha a Apoštolské vyznanie viery
 Pieseň zo spevníka č. 325, v. 1-2 „Vstaňte k práci!“
Príhovorná modlitba
 Pieseň zo spevníka č. 325, v. 3 „Vstaňte k práci!“
Sv. Večera Pánova + modlitba Pánova
 Pieseň zo spevníka č. 222, v. 1-4 „Za mňa si, Pane môj“
Požehnanie: „Milosť Pána Ježiša Krista nech je s vašim duchom.“ (Flm 1,3)
Záverečná prosba – „Amen! Ty nás požehnaj...“

OZNAMY:
 Bohoslužby – Nedeľa Deviatnik v nedeľu 12. februára 2017 o 09,30h.
 Príhovorné modlitby ECM SO a ČO, 05. - 11. február 2017: Bratislava – Staré Mesto
(br. Ivan Lukáč) a Brno (s. Jana Křížová).
 Ranné modlitby v dňoch pracovného týždňa od 08,40h do 09,00h v kancelárii
farského úradu. Chceme začínať deň s Bohom pri Jeho slove a modlitbách.
 Biblická hodina utorok 7. februára 2017 o 18,00h v malej sále za modlitebňou.
Téma: „Apoštoli Ján a Jakub“.
 Bohoslužby v DSS Betánia vo štvrtok 7. februára 2017 o 10,00h.
 Filmový klub na fare vo štvrtok 9. februára 2017 o 19,00h v priestoroch farského
úradu. Premietame film: „Boh nie je mŕtvy – God´s Not Dead“.
 Národný týždeň manželstva 2017 bude otvorený v nedeľu 12. februára 2017
o 10,00h v Novom kostole na Legionárskej ul. v Bratislave. Téma: „Manželstvo – spolu
na ceste.“ Kázať bude brat Ing. ThDr. Ján Henžel, PhD. z KTaK na PF UMB v BB.
 Jedáleň EDS hľadá pomocnú silu do kuchyne. Prevádzkovateľ jedálne, spoločnosť
DWELL, na Partizánskej ul. 2 v Bratislave (Evanjelický dom starostlivosti) hľadá
pani/pána na obsadenie pozície pomocníka v kuchyni. V čistom ponúka odmenu
3,30€/1 hod. Telefonický kontakt: 0903 469 998.
 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), BIC GIBASKBX, VS 663200 a KS 0558. Ďakujeme!

Ofera z minulej nedele vyniesla: 94,62 €. Srdečne Vám ďakujeme!

NARODENINY:
 Tento týždeň oslávila svoje narodeniny sestra Mgr. Lucia Lukáčová.
Sme vďační, že patrí do nášho spoločenstva a že je jeho súčasťou. Ďakujeme tiež za
jej prácu a službu v našom zbore pri práci s technikou a dorastom. Vyprosujeme
pre ňu nekonečnú Božiu múdrosť, hojné Božie požehnanie a stále vedenie Duchom
Svätým na každý deň. Pán Boh buď s Tebou!

Modlitby ECM SO a ČO ⇨ 05. - 11.02.2017
BRATISLAVA – STARÉ MESTO
Ďakujeme Pánu Bohu:
- za príležitosť stretávať sa pri rôznych duchovných príležitostiach a rásť tak v poznávaní nášho
Pána; za pokojný priebeh farskej konferencie; za požehnané bratsko - sesterské vzťahy; za deti a
dorast, ktoré majú svoje skupinky.
Prosíme Pána Boha:
- o požehnanie našej práce a služby, aby prinášala viditeľné ovocie viery; o požehnanie pre nové
zloženie farského staršovstva; o povolanie nových služobníkov (hudobníci, speváci, organisti);
- o múdrosť pri oslovení nových ľudí.
br. Ivan Lukáč

BRNO

Farní konference se konala v Brně v neděli 29. 1. Jsme vděční za pěkné vztahy mezi lidmi ve sboru a za
otevřenost k hostům. Prosíme za ty, kterým slabost nebo nemoc brání přijít do společenství ostatních.
Prosíme za děti, které vyrůstají ve sboru.
s. Jana Křížová

