BULLETIN

13. nedeľa po Sv. Trojici
10.09.2017

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

Pravá Ježišova rodina
káže: prof. Pavel Procházka (superintendent ECM SO)

Predspev: „Stíš sa a pred Ním sa skloň...“
Introit: Pán Ježiš Kristus povedal: „Cti svojho otca a svoju matku! A: Milovať budeš
svojho blížneho ako seba samého!“ (Mt 19,19)
 Pieseň č. 322, v. 1-4

Apoštolské vyznanie viery
Kolekta (modlitba farára)
Starý zákon – Gn 18,1-15
Gloria Patri
Evanjelium – Jn 14,20-24
 Chválospev (1)

Oznamy a osobné svedectvo viery
 Chválospev (2)

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

Kázeň – Mk 3,31-35
 Pieseň č. 362, v. 1-2

Modlitby prítomných a modlitba Pánova
 Pieseň č. 362, v. 3-4

Áronovské požehnanie: „Nech ťa Hospodin požehná a nech ťa ochráni! Nech Hospodin rozjasní nad tebou svoju tvár a nech ti je milostivý! Nech Hospodin obráti svoju
tvár k tebe a nech ti udelí pokoj!“ (Nm 6,24-26) Amen.
Záverečná prosba – „Amen! Ty nás požehnaj...

Kázňový text: Mk 3,31-35
31 V tom prišla jeho matka a jeho bratia. Zostali vonku a dali si ho zavolať.
32 Okolo neho sedelo veľké množstvo ľudí. Oznámili mu: Vonku ťa hľadá tvoja
matka a tvoji bratia. 33 On im odpovedal: Kto je moja matka a moji bratia?
34 Prešiel pohľadom po okolosediacich a povedal: Hľa, moja matka i moji bratia!
35 Lebo mojím bratom, sestrou a matkou je každý, kto plní Božiu vôľu!

OZNAMY:
 Bohoslužby so sv. Večerou Pánovou
dnes o 10,00h v DSS Betánia. Prosíme
o modlitby za starých a opustených ľudí.
Ďakujeme!
 V tomto týždni chceme vo svojich príhovorných modlitbách myslieť na:
 Bratislava – Staré Mesto (br. Ivan Lukáč);
 Protivín, Pastelka (s. Miluše Šálková).
Modlitebné námety nájdete na našej webovej stránke v sekcii „Príhovorné modlitby“.
 Biblická hodina v utorok 12. septembra
2017 o 18,00h. Chceme sa venovať štúdiu
Listu apoštola Pavla Rimanom. Téma: „Rim
1,1-17.“ Srdečne Vás pozývame! Pozvite aj
Vašich priateľov a blízkych.
 15. septembra 2017 bude podujatie Dobrý trh na Panenskej. Ako farnosť sme sa
to tejto akcie zapojili aj my. V našej farskej
záhrade chceme pripraviť bohoslužobný
program a predstaviť širšej verejnosti našu
ECM. Príďte medzi nás aj Vy!
 Pokiaľ viete o niekom, že potrebuje vyslúženie sviatosti sv. Večere Pánovej
v domácnosti, môžete to oznámiť br. farárovi Ivanovi Lukáčovi.

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

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

UTOROK
18,00h – Biblická hodina
(štúdium Biblie pre všetkých, ktorí túžia
po hlbšom poznaní Božieho slova)

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

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)

OFERA:
Minulú nedeľu bola: 118,22 €.
Srdečne Vám ďakujeme za každý milodar, ktorý je prinesený z úprimného srdca.

MILODARY:
 Ďakujeme manželom Ježovcom, ktorí na rekonštrukciu toaliet prispeli sumou 500 €.

