BULLETIN

17. nedeľa po Sv. Trojici
08.10.2017

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

Viera, ktorá dáva spásu
káže: Mgr. art. Magdaléna Čisárová (členka farského staršovstva)

Organové prelúdium
Introit: Pán Ježiš Kristus povedal: „Nie každý, kto mi hovorí: Pane, Pane! vojde do
nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je v nebesiach.“
(Mt 7,21)
 Pieseň č. 227, v. 1-4

Apoštolské vyznanie viery
Kolekta (modlitba)
Žalm – Ž 84
Gloria Patri
Evanjelium – Mt 12,46-50
 Pieseň č. 168, v. 1-2

Oznamy a osobné svedectvo viery
 Pieseň č. 168, v. 3-4

Požehnanie detí (modlitba)
 Pieseň č. 168, v. 5 - dobrovoľná finančná zbierka

Kázeň – Rim 10,9
 Pieseň č. 549, v. 1-2

Modlitby prítomných a modlitba Pánova
 Pieseň č. 549, v. 3-4

Požehnanie (slovo na cestu): „Pokoj bratom a láska s vierou od Boha Otca a od Pána Ježiša Krista. Milosť nech je so všetkými, ktorí milujú nášho Pána Ježiša Krista nehynúcou láskou.“ (Ef 6,23-24) Amen.
Záverečná prosba – „Amen! Ty nás požehnaj...

Kázňový text: Rim 10,9

9 Pretože ak svojimi ústami vyznáš Ježiša ako Pána a vo svojom srdci uveríš, že
Boh ho vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený.
OZNAMY:
 V tomto týždni chceme vo svojich príhovorných modlitbách myslieť na:
 Bratislava – Petržalka (s. Gabriella Kopas);
 SKP Plzeň (s. Ivona Pavelková).
Modlitebné námety nájdete na našej webovej stránke v sekcii „Príhovorné modlitby“.
 Biblická hodina v utorok 10. septembra
2017 o 18,00h. Venujeme sa štúdiu Listu
apoštola Pavla Rimanom. Téma: „Rim 3,120.“ Srdečne Vás pozývame! Pozvite aj Vašich priateľov a blízkych.

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

UTOROK
17,30h – Biblická hodina
(štúdium Biblie pre všetkých, ktorí túžia
po hlbšom poznaní Božieho slova)

ŠTVRTOK
10,00h – Štúdium Biblie v DD Betánia
(štúdium Biblie pre bratov a sestry, ktorí
bývajú v domove dôchodcov)

 Zasadnutie farského staršovstva bude vo
štvrtok 12. októbra 2017 o 18,15h. Účasť
členov farského staršovstva je povinná!
Prosíme, aby ste si tento dátum poznačili.

14,00h – Vyučovanie náboženstva I.
(náboženská výchova na ZŠ K. Ves)

 Pokiaľ viete o niekom, že potrebuje príhovorné modlitby, dajte nám to vedieť.
Na ranných modlitbách sa budeme modliť
za dotyčného brata alebo sestru.

NEDEĽA

 Pokiaľ viete o niekom, že potrebuje vyslúženie sviatosti sv. Večere Pánovej
v domácnosti, môžete to oznámiť br. farárovi Ivanovi Lukáčovi.

09,30h – Dorast
(aj staršie deti majú svoj program, na
ktorom sa venujú zaujímavým témam)

14,50h – Vyučovanie náboženstva II.
(náboženská výchova na ZŠ K. Ves)
09,30h – Detská besiedka
(svoje deti, vnúčatá môžete priviesť na
besiedku, ktorá je počas bohoslužieb
v priestoroch našej modlitebne)

09,30h – Bohoslužby
(káže: Pavel Procházka)

 Srdečne Vás pozývame na Koncert k 500.
výročiu reformácie, ktorý sa uskutoční 28. októbra 2017 o 17,00h v Dome kultúry
v Pezinku. V rámci koncertu zaznejú piesne a duchovný príhovor brata superintendenta ECM SO Pavla Procházku na tému: „Reformácia a metodizmus“. Vstup zdarma!

OFERA:
Minulú nedeľu bola: 133,72 €.
Srdečne Vám ďakujeme za každý milodar, ktorý je prinesený z úprimného srdca.
Božie slovo hovorí: „Ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7)

