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Svätá Trojica
Sancta Trinitas

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

Mystérium Božej existencie
PROGRAM
Predspev: „Svätý, Svätý, Svätý...“
Pozdrav:
Farár: Milosť nášho Pána Ježiša Krista nech je s vami všetkými.
Zbor: I s tebou.
Farár: Vzkriesený Kristus je uprostred nás.
Zbor: Bohu vďaka!
Introit: Bratia a sestry, vitajte na sviatočných bohoslužbách v Nedeľu Svätej
Trojice (Sancta Trinitas). Svätý prorok Izaiáš radostne zvoláva: „Svätý, svätý,
svätý je Hospodin zástupov, celá zem je plná jeho slávy.“ (Iz 6,3)
 Pieseň zo spevníka č. 325, v. 1-3 „Vstaňte k práci

Atanáziovo vyznanie viery
Kolekta - prosba o osvietenie Duchom Svätým
Čítanie zo Starého zákona (SZ) – Ž 145,1-13 „Chvála veľkosti Božej“
Gloria Patri
Čítanie z Nového zákona (NZ)– Mt 28,16-20 „Vyslanie učeníkov“
 Chválospev (1), oznamy a osobné svedectvo viery
 Chválospev (2) a požehnanie detí (modlitba)
 Chválospev (3) + vykonanie zbierky

Kázeň slova Božieho – Rim 11,33-36 „Božie tajomstvo“
Pieseň zo spevníka č. 448, v. 1 „Deň po dni“
Príhovorné modlitby, modlitby prítomných a modlitba Pánova
Pieseň zo spevníka č. 448, v. 2 „Deň po dni“
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 – Rim 11,33-36
33 Ó, hĺbka Božieho bohatstva, múdrosti a poznania! Aké nepochopiteľné sú jeho súdy
a aké nevyspytateľné jeho cesty. 34 Veď kto poznal Pánovo zmýšľanie? Alebo kto bol jeho
radcom? 35 Alebo kto mu vopred niečo dal, aby mu to musel vrátiť? 36 Veď od neho,
prostredníctvom neho a pre neho je všetko, jemu sláva na veky. Amen.

OZNAMY:

PRAVIDELNÉ AKTIVITY:

 Budúcu nedeľu bude zvesťou Božieho
slova slúžiť s. farárka Štefánia Sklenarová
zo zboru ECM Partizánske. Srdečne Vás
pozývame!

08,40h – Ranné modlitby
(každý deň sa stretávame pri modlitbách
a pri čítaní Božieho slova)

 Zborová hodina budúcu nedeľu po
bohoslužbách v misijnom stredisku na
Panenskej 12. Chceme sa venovať otázkam
z oblasti liturgie. Tiež sa môžeme tešiť na
prezentáciu fotografií br. Ing. Kvetoslava
Ježa, ktorý navštívil Londýn – Wesleyho
kaplnku. Občerstvenie bude zabezpečené!
Srdečne Vás pozývame!
 Príhovorné modlitby ECM SO a ČO,
11. - 17. jún 2017: Pezinok (br. Ľuboš
Tagaj) a Znojmo (br. Milan Mrázek).
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.
 Biblická hodina v utorok 12. júna 2017
o 18,00h v malej sále za modlitebňou.
Téma: „1. žalm“. Pozývame Vás!
 Oblastná konferencia ECM SO v piatok
16. júna 2017 v zbore ECM Sereď.
Prosíme o modlitby, aby celé stretnutie
prebiehalo podľa Božej vôle.
 Zasadnutie
farského
staršovstva
v pondelok 19. júna 2017 o 17,15h
v malej sále za modlitebňou. Účasť členov
farského staršovstva je povinná.
Ofera z minulej nedele vyniesla: 160,30 €.
Srdečne Vám ďakujeme! Pán Boh nech Vás
odmení svojim požehnaním Jeho darmi.

PONDELOK
14,00h – Vyučovanie náboženstva
(náboženská výchova na ZŠ Stupava)
UTOROK
11,50h – Vyučovanie náboženstva
(náboženská výchova na ZŠ Záhorská
Bystrica)
18,00h – Biblická hodina
(štúdium Biblie pre všetkých, ktorí túžia
po hlbšom poznaní Božieho slova)
ŠTVRTOK
10,00h – Bohoslužby v DSS Betánia
(bohoslužby pre bratov a sestry, ktorí
bývajú v domove dôchodcov)
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, ...)
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: Štefánia Sklenarová)
11,00h – Zborová hodina
(spoločné posedenie pri rozhovoroch)

