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Horieť pre vieru
Predspev: „Stíš sa a pred Ním sa skloň...“
Introit: Pán Ježiš svojim učeníkom povedal: „Majte vieru v Boha!“ (Mk 11,22)
 Pieseň č. 537, v. 1-4

Apoštolské vyznanie viery
Kolekta /modlitba farára/
Žalm – Ž 9,2-3.10-15
Gloria Patri
Evanjelium – Lk 18,1-8
 Chválospev (1) + oznamy a osobné svedectvo viery
 Chválospev (2) + požehnanie detí /modlitba/
 Chválospev (3) + dobrovoľná finančná zbierka

Kázeň – Heb 6,11-12
Chvíľa ticha
 Pieseň č. 30, v. 1-3

Modlitby prítomných a modlitba Pánova
 Pieseň č. 30, v. 4-5

Požehnanie /slovo na cestu/: „Nebuďte leniví v horlivosti. Dajte sa rozohňovať Duchom. Slúžte Pánovi.“ (Rim 12,11) Milosť Božia buď vždy s Vami! Amen.
Záverečná prosba – „Amen! Ty nás požehnaj...“

Kázňový text: Heb 6,11-12

11 Túžime však, aby každý z vás prejavoval rovnakú horlivosť za plné rozvinutie
nádeje až do konca, 12 aby ste nezleniveli, ale aby ste napodobňovali tých, čo sú
pre vieru a trpezlivosť dedičmi prisľúbení.

OZNAMY
 Budúcu nedeľu 19.11. v rámci bohoslužieb, ktoré budú v riadnom čase o 9,30h
v modlitebni ECM, sa prostredníctvom telemostu spojíme so zborom ECM v Kysáči.
Chceme pozdraviť našich bratov a sestry zo Srbska. Srdečne Vás pozývame!
 V tomto týždni chceme vo svojich príhovorných modlitbách myslieť na:
 Veľké Kapušany / Kráľovský Chlmec (s. Svetlana Kömíves Francisty);
 Mikulov (br. Ctirad Hrubý).
 Ranné modlitby mávame každý deň v dňoch pracovného týždňa v kancelárii farského
úradu od 8,40h. Spoločne si čítame Božie slovo a modlíme sa za rôzne potreby. Pokiaľ
by sa chcel k nám pridať, budeme veľmi radi. Ak potrebuješ modlitbu, napíš nám modlitebný námet na bratislava@umc.sk
 Zasadnutie farského staršovstva bude zajtra 13.11. o 18,15h v malej sále za modlitebňou. Účasť členov farského staršovstva je povinná.
 Biblická hodina bude v utorok 14.11. o 17,30h v malej sále za modlitebňou. Pokračujeme v štúdiu Listu sv. apoštola Pavla Rimanom. Téma: „Rim 5“. Pozývame Vás!
 Vyučovanie metodistického náboženstva na ZŠ pre slabozrakých v Bratislave –
Karlovej Vsi bude prebiehať vo štvrtok 16.11. v riadnom čase od 14,00 do 15,35h.
Prosíme Vás o modlitby za deti.
 Heslá 2018 – denné úvahy nad Božím slovom od autorov z rôznych kresťanských cirkví (ECM, ECAV, BJB, AC, CB, RC) si môžete zakúpiť u s. Lucie Lukáčovej v cene 4,50€.
 Vo svojich modlitbám chceme myslieť na nášho brata organistu Ing. Ivana Jánošku,
ktorý má vážne zdravotné problémy. Prosme za jeho uzdravenie a jeho rodinu, aby nachádzala v Pánu Bohu útechu a povzbudenie.

OFERA
Minulú nedeľu bola 279,13 €.
Srdečne Vám ďakujeme za každý príspevok, ktorý je prinesený z úprimného srdca.
Božie slovo hovorí: „Ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7)

