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Sila povolania
Predspev: „Stíš sa...“
Pozdrav
Introit: „Apoštoli s veľkou mocou vydávali svedectvo o zmŕtvychvstaní Pána Ježiša
a na všetkých spočívala veľká milosť.“ (Sk 4,33)
 Pieseň č. 17, v. 1-3

Apoštolské vyznanie viery
Kolekta
Starý zákon – 1Sam 3,1-10
Epištola – 1Kor 6,12-20
 Chválospev (1) + osobné svedectvo viery a oznamy
 Chválospev (2) + požehnanie detí
 Chválospev (3) + vykonanie dobrovoľnej finančnej zbierky

Kázeň – Jn 1,43-51
(po kázni nasleduje chvíľa ticha)

 Pieseň č. 166, v. 1

Sv. Večera Pánova podľa anglikánsko – metodistickej tradície
(v rámci VP sa zaspieva pieseň č. 166, v. 2-3)

Modlitba Pánova
 Pieseň č. 166, v. 4

Požehnanie: Choďte v pokoji. Milosť nášho Pána Ježiša Krista a láska Božia a prítomnosť Ducha Svätého nech je s nami všetkými. Amen.
Záverečná prosba: „Amen! Ty nás požehnaj...“

KÁZŇOVÝ TEXT: Jn 1,43-51
43 Na druhý deň sa Ježiš rozhodol odísť do Galiley. Našiel Filipa a povedal mu: Nasleduj ma! 44 Filip bol z Betsaidy, Ondrejovho a Petrovho mesta. 45 Filip našiel Natanaela a povedal mu: Našli sme toho, o ktorom písal Mojžiš v Zákone i proroci, Ježiša, Jozefovho syna z Nazareta. 46 Nato mu povedal Natanael: Z Nazareta? Čo odtiaľ
môže byť dobré? Filip mu odpovedal: Poď a uvidíš! 47 Keď Ježiš videl prichádzať Natanaela, povedal o ňom: Hľa, pravý Izraelita, v ktorom nieto lesti! 48 Natanael sa ho
opýtal: Odkiaľ ma poznáš? Ježiš mu odpovedal: Skôr ako ťa Filip zavolal, videl som
ťa, keď si bol pod figovníkom. 49 Natanael mu povedal: Rabbi, ty si Boží Syn, ty si
kráľ Izraela! 50 Ježiš mu povedal: Veríš len preto, lebo som ti povedal, že som ti povedal, že som ťa videl pod figovníkom? Uvidíš väčšie veci ako tieto. 51 Potom mu povedal: Amen, amen, hovorím vám, uvidíte otvorené nebo a Božích anjelov vystupovať
a zostupovať na Syna človeka.

OZNAMY:
 Ukončenie Aliančného modlitebného týždňa 7. – 14.1. bude dnes o 18:00 hod.
v Novom kostole (ECAV) na Legionárskej ul. 2. v Bratislave – Novom Meste.
 Budúce bohoslužby – 3. nedeľa po Zjavení v nedeľu 21.1. o 09:30 hod.
 V týždni od 14. – 20.1. môžeme v príhovorných modlitbách myslieť na:
⦿ Vzdelávanie v ECM SO a ČO /s. Ivana Procházková/.
 Ranné modlitby každý pracovný deň o 08:40 hod. vo farskom úrade. Srdečne pozývame každého, kto sa rád modlí a kto chce takto začínať deň s Bohom.
 Biblická hodina v utorok 16.1. o 17:30 hod. Pokračujeme v štúdiu Listu apoštola
Pavla Rimanom. Pozývame všetkých záujemcov, ktorí majú radi Sväté Písmo.
 Celobratislavská ekumenická bohoslužba v pondelok 22.1. o 17:00 hod.
vo františkánskom kostole na Františkánskom nám. 2 v Bratislave – Starom Meste.
 Zasadnutie farského staršovstva v utorok 23.1. o 18:00 hod. Účasť členov je povinná! Prosíme, aby ste si tento termín poznačili a snažili sa prísť.
 Detská misia organizuje kurz pre pracovníkov s dorastom. Miesto konania:
Stredisko Detskej misie PRAMEŇ. Termín: 2. – 4.2.2018 (1. časť) a 16. – 18.2.2018
(2. časť). Poplatok za kurz: 1. časť 30€ a 2. časť 25€. Viac informácii na:
www.detskamisia.sk /adresa: Legionárska 4, 811 07 Bratislava – Nové Mesto/.

OFERA:
Minulú nedeľu bola 165,46 €.
Za každý Váš príspevok srdečne ďakujeme.

