BULLETIN

8. nedeľa po Sv. Trojici
06.08.2017

Farnosť Evanjelickej cirkvi metodistickej Bratislava – Staré Mesto
tel.: 02/381 31 112 ǀ mobil: 0911 786 411 ǀ e-mail: bratislava@umc.sk
www.bratislava.umc.sk ǀ IČO: 509 86 899 ǀ č. účtu: SK700900 0000 0000 11472097

Kresťanstvo, ktoré nespí
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: Žalmista vyznáva: „V tvojom chráme, Bože, rozjímame o tvojej milosti. Ako
tvoje meno, Bože, tak i tvoja chvála sa šíri až po končiny zeme. Tvoja pravica je plná
spravodlivosti.“ (Ž 48,10-11)
 Pieseň č. 256, v. 1-3

Kolekta (modlitba farára)
Gloria Patri
Prosba o osvietenie Duchom Svätým
Starý zákon – Iz 2,1-5
Evanjelium – Mt 5,13-16
 Chválospev (1)

Oznamy a osobné svedectvo viery
 Chválospev (2)

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

Kázeň – Ef 5,14b
Chvíľa ticha a Apoštolské vyznanie viery
Príhovorné modlitby
 Pieseň č. 270, v. 1-3

Sv. Večera Pánova a modlitba Pánova
 Pieseň č. 287, v. 1-6

Áronovské požehnanie – Nm 6,24-26
Záverečná prosba – „Amen! Ty nás požehnaj...

Kázňový text: Ef 5,14b

14b Prebuď sa, ty, čo spíš, a vstaň z mŕtvych a zažiari ti Kristus.
OZNAMY:
 Na budúcich bohoslužbách v nedeľu 13. augusta 2017 o 9,30h v našej modlitebni,
zvesťou Božieho slova poslúži brat teológ Vaughan Cunha. Srdečne Vás pozývame!
 V tomto týždni chceme vo svojich príhovorných modlitbách myslieť na:
 zbor ECM v SO: Gerlachov (br. Ľuboslav Sirkovský);
 zbory ECM v ČO: Tachov a Plzeň 1 – Lochotín.
Modlitebné námety nájdete na našej webovej stránke v sekcii „Príhovorné modlitby“.
 V nedeľu 27. augusta 2017 je naplánovaná zborová návšteva do farnosti ECM ČO
Mikulov. V prípade záujmu si, prosím, rezervujte tento termín.
 Oznamujeme Vám, že v dňoch 15. – 17. septembra 2017 sa uskutoční Konferencia
mládeže ECM SO v Račkovej doline. V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte brata
Bc. Pavla Absolóna (pablo.absolon11@gmail.com) alebo brata farára Mgr. Štefana
Rendoša (stefanrendos@gmail.com).
 Pre záujemcov o katechetickú prácu v detskej besiedke dávame do pozornosti
3. celoslovenskú Konferenciu detskej služby, ktorá sa uskutoční v dňoch 15. – 17.
septembra 2017 v Banskej Bystrici. Viac informácii nájdete na www.kds2017.org.
 V dňoch 20. – 24. septembra 2017 sa koná Duchovno-rekreačné stretnutie sestier
Evanjelickej aliancie v Račkovej doline. Téma: „Nádej = cieľ pred očami“.

OFERA:
Minulú nedeľu bola: 108 €.
Srdečne Vám ďakujeme za každý milodar, ktorý je prinesený z úprimného srdca.
Božie slovo hovorí: „Ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7)

MILODARY:
 Ďakujeme sestre Anne z DSS Betánia, ktorá darovala na cirkevné účely 20 €.
 Ďakujeme bratovi Martinovi Užákovi, ktorý na zborový účet poslal 300 €.

MYŠLIENKA JOHNA WESLEYHO:
 „Pod posvätením nerozumiem pôst, telesnú zdržanlivosť alebo akýsi iný
vonkajší prostriedok na sebazdokonalenie, ale vnútorný postoj, ktorému
je toto všetko podriadené, a obnovenie duše na Božiu podobu.“
(Breviár Johna Wesleyho, Odkázaní na Krista, str. 75)

