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3. nedeľa po Veľkej noci
Jubilate

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

Zákon a milosť
PROGRAM
Predspev: „Zídení ako rodina...“
Introit: Bratia a sestry, vitajte na bohoslužbách v 3. nedeľu po Veľkej noci –
Jubilate (Plesajte!) Dnes slávime sv. Večeru Pánovu. Žalmista i nás pozýva
k radostnému zvolaniu týmito slovami: „Hlasne jasaj Bohu, celá zem! Spievajte na
slávu jeho mena, jeho slávu šírte chválospevom!“ (Ž 66,1-2)
 Pieseň zo spevníka č. 33, v. 1-6 „Pán Boh je láska“

Apoštolské vyznanie viery a modlitba kazateľa
Čítanie zo Starého zákona (SZ) – Sof 3,14-20 „Výzva na plesanie“
Gloria Patri
Čítanie z Nového zákona (NZ)– Rim 3,21-26 „Spravodlivosť z viery“
 Chválospev (1)

Oznamy a osobné svedectvo viery
 Chválospev (2)

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

Kázeň slova Božieho – Jn 8,1-11 „Cudzoložnica“
 Pieseň zo spevníka č. 170, v. 1-3 „Poď k Ježišovi!“

Sv. Večera Pánova podľa anglikánsko – metodistickej tradície (liturgia 2.2.1)
 Pieseň zo spevníka č. 166, v. 4 „Znie spásy preradostná“

Požehnanie: „Napokon, bratia, radujte sa, zdokonaľujte sa, napomínajte sa,
rovnako zmýšľajte, nažívajte v pokoji a Boh lásky a pokoja bude s vami.“
(2Kor 13,11). Amen.
Záverečná prosba – „Amen! Ty nás požehnaj...“

Kázňový text – Jn 8,1-11
1 Ježiš odišiel na Olivový vrch. 2 Včasráno znova vošiel do chrámu a všetok ľud prichádzal k nemu. Sadol
si a vyučoval ich. 3 Tu zákonníci a farizeji priviedli ženu pristihnutú pri cudzoložstve. Postavili ju do
prostriedku 4 a povedali mu: Učiteľ, túto ženu pristihli priamo pri cudzoložstve. 5 Mojžiš nám v zákone
prikázal takéto ženy ukameňovať. Čo teda povieš ty? 6 Týmito slovami ho pokúšali, aby ho mohli
obžalovať. Ježiš sa však zohol a písal prstom po zemi. 7 Keď sa ho neprestávali vypytovať, vzpriamil sa a
povedal im: Kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí do nej kameň! 8 A znova sa zohol a písal po
zemi. 9 Keď to počuli, po jednom — počnúc najstaršími — odchádzali. A tak zostal sám so ženou, čo stála
v prostriedku. 10 Ježiš sa vzpriamil a opýtal sa jej: Žena, kde sú? Nik ťa neodsúdil? 11 Odpovedala: Nikto,
Pane! Ježiš jej povedal: Ani ja ťa neodsudzujem. Choď a odteraz už nehreš!

OZNAMY:
 Príhovorné modlitby ECM SO a ČO,
7. - 13. máj 2017: Slavkovce (s. Jarmila
Nagyová) a Třeboň (br. Pavel Hradský).
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.
 Zasadnutie
farského
staršovstva
v utorok 9. mája 2017 o 16,45h v malej
sále za modlitebňou. Účasť členov farského
staršovstva je povinná.
 Na
biblickej
hodiny
dokončíme
4. kapitolu biblickej SZ knihy Rút.
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!
Ofera z minulej nedele vyniesla: 92,50 €.
Srdečne Vám ďakujeme! Pán Boh nech Vás
odmení svojim požehnaním Jeho darmi.

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)
15,30h – Bohoslužby v DSS Dúbravka
(bohoslužby pre bratov a sestry, ktorí
bývajú v domove dôchodcov – Pri kríži)
18,00h – Biblická hodina
(štúdium Biblie pre všetkých, ktorí túžia
po hlbšom poznaní Božieho slova)
ŠTVRTOK
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: Pavel Procházka)

