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Nedeľa Deviatnik

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

Presvedčenie, odvaha, viera
PROGRAM
Predspev: „Svätý, Svätý, Svätý...“
Introit: Bratia a sestry, vitajte na bohoslužbách Nedeľu Deviatnik. Táto nedeľa
avizuje, že o deväť týždňov bude Veľká noc, slávnosť zmŕtvychvstania nášho Pána
Ježiša Krista. Žalmista hovorí: „Vrúcne ťa milujem, Hospodin moja sila! Hospodin
je moja skala, moja pevnosť a môj vysloboditeľ; môj Boh je moje bralo, k nemu sa
utiekam; môj štít, roh mojej spásy a môj hrad.“ (Ž 18,2-3)
 Pieseň zo spevníka č. 301, v. 1-3 „Jezu, ako Pastier voď nás“
Apoštolské vyznanie viery a modlitba kazateľa
Čítanie zo Starého zákona – 2Sam 7,18-22 „Dávidova modlitba“
Gloria Patri
Čítanie z Nového zákona – Lk 17,7-10 „Neužitoční sluhovia“
 Chválospev (1)
Oznamy a osobné svedectvo viery
 Chválospev (2)
Požehnanie detí (modlitba)
 Chválospev (3) + vykonanie zbierky
Kázeň slova Božieho – Sk 3,1-10 „Uzdravenie chromého“
Modlitby prítomných a modlitba Pánova
 Pieseň zo spevníka č. 282, v. 1-3 „Tak znie sladko meno Ježiš“
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 – Sk 3,1-10
1 Peter a Ján vystupovali o deviatej hodine na modlitbu do chrámu. 2 Práve prinášali istého
muža od narodenia chromého; denne ho kládli k chrámovej bráne, ktorá sa volá Krásna, aby si
pýtal almužnu od tých, čo vchádzali do chrámu. 3 Keď videl vstupovať Petra a Jána do chrámu,
prosil si od nich almužnu. 4 Peter spolu s Jánom upreli na neho zrak a povedali: Pozri na nás!
5 Muž sa na nich zahľadel v očakávaní, že od nich dačo dostane. 6 Peter však povedal: Striebro
ani zlato nemám, ale čo mám, to ti dám. V mene Ježiša Krista Nazaretského vstaň a choď!
7 Chytil ho za pravú ruku a zodvihol. V tej chvíli chromému spevneli nohy a členky, 8 vyskočil,
postavil sa a chodil; vošiel s nimi do chrámu, prechádzal sa, skákal a chválil Boha. 9 Všetci
ľudia ho uvideli, ako sa prechádza a chváli Boha. 10 Keď spoznali, že je to ten, čo sedával
a žobral pri Krásne bráne chrámu, naplnil ich úžas a ohromenie z toho, čo sa prihodilo.

OZNAMY:
 Budúce bohoslužby – Nedeľa po Deviatniku v nedeľu 19. februára 2017
o 09,30h.
 Príhovorné modlitby ECM SO a ČO, 12. - 18. február 2017: Michalovce
(br. Štefan Rendoš), Mikulov (br. Ctirad Hrubý) a Tachov (br. Petr Vaďura).
 Ranné modlitby v dňoch pracovného týždňa od 08,40h do 09,00h v kancelárii
farského úradu. Chceme začínať deň s Bohom pri Jeho slove a modlitbách.
 Biblická hodina v utorok 14. februára 2017 o 18,00h. Téma: „Šimon
Kanaánsky a Júda Tadeáš.“
 Filmový klub na fare vo štvrtok 16. februára 2017 o 19,00h. Premietame film:
„Záchrana Boha – Saving God“.
 Riaditeľka Diakonie ECM s. Milena Belková prosí tých, ktorí môžu a majú záujem,
aby venovali svoje 2% na prácu diakonie. Viac info na nástenke pred modlitebňou.
 Srdečne pozývame všetkých záujemcov o prácu s deťmi a dorastom na základný
kurz efektívneho vyučovania detí – stupeň 1. Je určený pre pracovníkov
v nedeľných školách, kluboch s deťmi i dorastom, vyučovaní náboženstva, letných
a denných táboroch a rôznych zborových i voľnočasových aktivitách.
Termíny: 17. – 18.03.2017 v zborovej sieni na Legionárskej ul. 6.
Prihlásiť sa môžete elektronicky na stránke www.detskamisia.sk v časti kalendár
akcií Detskej misie, alebo pomocou prihlášky v Detskej misii, Legionárska 4, alebo
v kancelárii cirkevného zboru ECAV. Vek účastníkov je od 17 rokov.
Ďalšie podrobnosti sú vo formulári a v prihláške.
Administrátor kurzu: Ing. Michal Beňo – 0911 389 861 / beno@detskamisia.sk
 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), BIC GIBASKBX, VS 663200 a KS 0558. Ďakujeme!

Ofera z minulej nedele vyniesla: 161,94 €. Srdečne Vám ďakujeme!

NARODENINY:


Tento týždeň oslávili svoje narodeniny sestra Adelka Sirkovská a brat Benjamín
Cunha. Prajeme im Božie požehnanie na každý deň!

