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6. nedeľa pôstna
Palmarum

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

Oddaný vzťah
PROGRAM
Zvonková predohra
Introit: Bratia a sestry, vitajte na bohoslužbách v 6. nedeľu pôstnu (Kvetná) –
Palmarum. Žalmista svoju nádej v Hospodina vyjadruje týmito slovami: „Ja však
zostávam stále s tebou, držíš ma za pravicu. Budeš ma viesť podľa svojho zámeru
a potom ma prijmeš do slávy.“ (Ž 73,23-24)
 Pieseň zo spevníka č. 404, v. 1-3 „Krásnu vlasť pripravil pre svoj ľud“

Apoštolské vyznanie viery a modlitba kazateľa
Čítanie zo Starého zákona (SZ) – Iz 50,4-9 „Pieseň o Hospodinovom služobníkovi“
Gloria Patri
Čítanie z Nového zákona (NZ)– Mt 21,1-11 „Slávnostný vstup do Jeruzalema“
 Chválospev (1)

Oznamy a osobné svedectvo viery
 Chválospev (2)

Požehnanie detí (modlitba)
 Zvonková skladba + vykonanie zbierky

Kázeň slova Božieho – Flp 2,5-11 „Kristus – príklad pokory“
Chválospev (3)
Modlitby prítomných a modlitba Pánova
 Pieseň zo spevníka č. 176, v. 1-5 „Len jednu vetu, ó, drahí čujte“

Požehnanie: „Plesaj a raduj sa, dcéra Siona, pozri, prichádzam a budem bývať
uprostred teba – znie výrok Hospodina.“ (Zach 2,14) Amen.
Záverečná prosba – „Amen! Ty nás požehnaj...“
Kázňový text – Flp 2,5-11
5 Zmýšľajte medzi sebou tak, ako Kristus Ježiš: 6 On, hoci mal Božiu podobu, svoju rovnosť
s Bohom nepovažoval za korisť, 7 ale zriekol sa jej, keď vzal na seba podobu služobníka a stal sa
podobný ľuďom a podľa vonkajšieho zjavu bol pokladaný za človeka, 8 ponížil sa a stal sa
poslušným až na smrť, a to smrť na kríži. 9 Preto ho Boh nad všetko povýšil a dal mu meno nad
každé meno, 10 aby pri mene Ježiš pokľaklo každé koleno tých, čo sú na nebi, na zemi, aj v podsvetí
11 a aby každý jazyk vyznal na slávu Boha Otca: Ježiš Kristus je Pán.

OZNAMY:
 Príhovorné modlitby ECM SO a ČO,
9. - 15. apríl 2017: farnosť Veľké
Kapušany/Kráľovský Chlmec (s. Svetlana
Kömíves Francisty) a farnosť Plzeň 3
(br. Filip Jandovský). Modlitebné námety
nájdete na našej webovej stránke
www.bratislava.umc.sk v sekcii „Aktuálne“.
Veríme, že Božou vôľou je, aby sme sa ako
Jeho Cirkev za seba spoločne modlili.
 V rámci biblických hodín sa budeme
v tomto mesiaci venovať štúdiu biblickej
starozákonnej knihy Rút. Srdečne Vás
pozývame!
 „Klub – IsKeJp“ tento štvrtok nebude!
 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: 138 €. Srdečne Vám ďakujeme! Pán Boh nech Vás
odmení svojim nebeským požehnaním
a darmi Jeho Svätého Ducha.

Bohoslužby

počas veľkonočných sviatkov
13.04. o 17,00h – Zelený štvrtok
/bohoslužby so sv. Večerou Pánovou/

14.04. o 15,00h – Veľký piatok /Pašie/
/čítanie evanjeliových textov o Ježišovom utrpení/

16.04. o 09,30h – 1. slávnosť veľkonočná
17.04. o 10,00h – 2. slávnosť veľkonočná
/spoločné bohoslužby v Dome kultúry v Seredi/

23.04. o 09,30h – 1. nedeľa po Veľkej noci
30.04. o 09,30h – 2. nedeľa po Veľkej noci
/priamy prenos rozhlasových bohoslužieb - RTVS/

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

PONDELOK
14,00h – Vyučovanie náboženstva
(náboženská výchova na ZŠ Stupava)
UTOROK
11,50h – Vyučovanie náboženstva
(náboženská výchova na ZŠ Z. Bystrica)
18,00h – Biblická hodina
(štúdium Biblie pre všetkých, ktorí túžia
po hlbšom poznaní Božieho slova)

ŠTVRTOK
17,00h – Bohoslužby so sv. VP
(káže: Ivan Lukáč)
PIATOK
15,00h – Čítanie Pašií
(vedie: Pavel Procházka)
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)
11,00h – Bohoslužby v DSS Betánia
(bohoslužby pre bratov a sestry, ktorí
bývajú v domove dôchodcov)

