BULLETIN

13.11.2016
25. nedeľa po Sv. Trojici

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

Výzva nepremeškať
PROGRAM
Predspev: „Svätý, Svätý, Svätý...“
Introit: Bratia a sestry, vitajte na bohoslužbách v 25. nedeľu po Sv. Trojici.
Hospodin prostredníctvom svätého proroka Sofoniáša svojmu ľudu oznámil tieto
slová: „Preto očakávajte na mňa – znie výrok Hospodinov – a to na deň, keď
povstanem ku koristi, lebo mojim rozhodnutím je zhromaždiť národy...“ (Sof 3,8).
 Pieseň zo spevníka č. 23, v. 1-4 „Zem, nebesia slávia“
Apoštolské vyznanie viery a modlitba kazateľa
Čítanie zo Starého zákona (SZ) – Jób 14,1-6 „Údelom človeka je smrť“
Čítanie z Nového zákona (NZ) – Žid 3,12-14 „Odpočinok veriacich“
 Chválospev (1)
Oznamy a osobné svedectvo viery
 Chválospev (2)
Požehnanie detí (modlitba)
 Chválospev (3) + vykonanie zbierky

Kázeň slova Božieho – Mt 25,1-13 „Podobenstvo o desiatich pannách“
Modlitby prítomných a modlitba Pánova
 Pieseň zo spevníka č. 257, v. 1-4 „Tak, jak som, idem“
Požehnanie: „Milosť vám a pokoj od Toho, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde“
(Zjav 1,4). Amen.
 Pieseň zo spevníka č. 257, v. 5 „Tak, jak som, idem“
Kázňový text – Mt 25,1-13
1 Vtedy bude kráľovstvo nebeské podobné desiatim pannám, ktoré si vzali lampy a vyšli naproti
ženíchovi. 2 Päť z nich bolo pochabých a päť rozumných. 3 Tie pochabé si totiž vzali lampy, ale nevzali
si olej; 4 tie rozumné si však vzali s lampami aj olej v nádobách. 5 Keď ženích meškal, zdriemli všetky a
zaspali. 6 O polnoci nastal krik: Ajhľa, ženích, vyjdite mu naproti! 7 Vtedy prebudili sa všetky panny a
pripravovali si lampy. 8 Tu pochabé povedali rozumným: Dajte nám zo svojho oleja, lebo naše lampy
hasnú! 9 Ale rozumné povedali: Aby potom nestačilo ani nám, ani vám? Choďte radšej k predavačom a
kúpte si. 10 Keď však odišli kupovať, prišiel ženích; pripravené vošli s ním na svadbu a dvere sa
zatvorili. 11 Neskoršie prišli aj ostatné panny a hovorili: Pane, pane, otvor nám! 12 Ale on odvetil: Veru
vám hovorím, nepoznám vás! 13 Preto bdejte, lebo nepoznáte dňa ani hodiny, kedy príde Syn človeka.

OZNAMY:
 V nedeľu 27. novembra 2016 cestujeme na zborovú návštevu (bohoslužby
a popoludňajší program) do nášho partnerského cirkevného zboru ECM ČO Mikulov.
 Bohoslužby v nedeľu 20. novembra 2016 o 9,30h. Slovom Božím poslúži hosť –
brat Bc. Pavol Absolón z farnosti ECM SO Trnava.
 Vždy pred začatím bohoslužieb budú od 9,10 do 9,20h krátke modlitby v sieni za
modlitebňou. Vedie s. Lucia Lukáčová.
 Príhovorné modlitby ECM SO a ČO, 13. - 19. november 2016: Slavkovce (s. Jarmila
Nagyová) a Plzeň 1 - Lochotín (br. Pavel Kuchynka).
 Ranné modlitby v dňoch pracovného týždňa v čase od 8,40 do 9,00h. vo farskom
úrade. S modlitbou chceme vždy začínať nový deň.
 Biblická hodina v utorok 15. novembra 2016 o 18,00h. Téma: „3. článok
Apoštolského vyznania viery“. Štúdiom sprevádza br. farár Ivan Lukáč.
 Filmový klub na fare vo štvrtok 17. novembra 2016 o 19,00h vo farskom úrade.
Pokračujeme v sledovaní filmu „Sv. František z Assisi“, keďže minulý štvrtok filmový
klub nebol.
 Večerné čítanie Biblie v piatok 18. novembra 2016 o 18,00h vo farskom úrade.
Budeme čítať List apoštola Pavla Títovi a List apoštola Pavla Filemonovi.
 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.

Ofera z minulej nedele vyniesla: 151,24 €. Srdečne všetkým ďakujeme!

Modlitby ECM SO a ČO ⇨ 13. - 19.11.2016
SLAVKOVCE
Modlíme sa:
- za nových ľudí, ktorých nám Pán dal;
- aby tvrdé srdcia v Slavkovciach, Kopčanoch boli obmäkčené Pánom;
- za deti a mládež.
s. Jarmila Nagyová

PLZEŇ 1 – LOCHOTÍN
Prosíme:
- za Boží vedení během výjezdního jednání staršovstva 4.-5.11. v Horšovském
Týně, kde se chceme sdílet o naší metodistické identitě, o významu liturgických
inovací a zahájit rozhovor o sborové vizi;
- za požehnání tradiční výroby adventních věnců 26.11. v naší kapli na Bolevecké
návsi;
- za požehnání tradičního rozsvěcení vánočního stromu spojeného s prohlídkou
betlému a jarmarkem 27.11. v prostorách našeho sboru na Bolevecké návsi.
br. Pavel Kuchynka

