BULLETIN

14.05.2017

4. nedeľa po Veľkej noci
Cantate

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

Božie divy a naša odozva
PROGRAM
Predspev: „Zídení ako rodina...“
Introit: Bratia a sestry, vitajte na bohoslužbách v 4. nedeľu po Veľkej noci –
Cantate (Spievajte!) Svätý prorok Izaiáš s radosťou v srdci hovorí: „Veď Boh je
moja spása, dôverujem mu a nezľaknem sa, lebo moja sila a pieseň je Hospodin,
Hospodin sa mi stal spásou.“ (Iz 12,2)
 Pieseň zo spevníka č. 168, v. 1-5 „Ó, nechoď svetom sám!“

Apoštolské vyznanie viery a modlitba kazateľa
Čítanie zo Starého zákona (SZ) – Ž 98 „Hospodin víťazný Kráľ a spravodlivý Sudca“
Gloria Patri
Čítanie z Nového zákona (NZ)– 1Jn 4,10-16 „Boh je láska“
 Chválospev (1)

Oznamy a osobné svedectvo viery
 Chválospev (2)

Požehnanie detí (modlitba)
 Chválospev (3) + vykonanie zbierky

Kázeň slova Božieho – Mt 21,14-17 „Vyčistenie chrámu“
 Pieseň zo spevníka č. 254, v. 1-3 „Našiel si ma, Pastieru“

Požehnanie: „Preto Hospodin čaká, aby sa zmiloval nad vami, a vstáva, aby vás
omilostil, veď Hospodin je Bohom práva. Blahoslavení sú všetci, čo ho
očakávajú.“ (Iz 30,18). Amen.
Záverečná prosba – „Amen! Ty nás požehnaj...“
Kázňový text – Mt 21,14-17
14 V chráme k nemu prišli slepí a chromí. A on ich uzdravoval. 15 Keď veľkňazi
a zákonníci videli divy, ktoré robil, i deti, ktoré volali v chráme: Hosana Synovi
Dávidovmu!, nahnevali sa 16 a povedali mu: Počuješ, čo hovoria? Ježiš im odpovedal:
Pravdaže! Nikdy ste nečítali: Z úst batoliat a dojčeniec pripravil si chválu? 17 Na to ich
opustil, vyšiel von z mesta do Betánie a tam prenocoval.

OZNAMY:
 Budúcu nedeľu bude zvesťou Božieho
slova slúžiť br. farár Pavle Kocev zo zboru
ECM Sereď. Srdečne Vás pozývame!
 Príhovorné modlitby ECM SO a ČO,
14. - 20. máj 2017:
Gerlachov (br. Ľuboslav Sirkovský) a Tachov
(br. Petr Vaďura). 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.
 Špeciálna biblická hodina v utorok
16. mája 2017 o 18,00h. Príde hosť
z Kresťanských zborov (KZ), Ing. Ľubomír
Vyhnánek. Srdečne Vás pozývame!
 V rámci novej stred týždňovej aktivity
„Klub – IsKeJp“ sa chceme stretnúť pri
dobrej káve, čaji a menšom občerstvení
a tráviť čas pri osobných rozhovoroch
a spoločenských hrách. Srdečne Vás
pozývame!
 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), VS 663200
a KS 0558. Vopred Vám ďakujeme!
Ofera z minulej nedele vyniesla: 102,71 €.
Srdečne Vám ďakujeme! Pán Boh nech Vás
odmení svojim nebeským požehnaním
darmi Jeho Svätého Ducha.

PRAVIDELNÉ AKTIVITY:
08,40h – Ranné modlitby
(každý deň v pracovnom týždni sa
stretávame ku spoločným modlitbám
a čítaniu Božieho slova)

UTOROK
11,50h – Vyučovanie náboženstva
(náboženská výchova na ZŠ Záhorská
Bystrica)
18,00h – Biblická hodina s hosťom
(špeciálne stretnutie, na ktorom sa
dozvieme mnohé zaujímavosti tej-ktorej
cirkvi)

ŠTVRTOK
10,00h – Bohoslužby v DSS Betánia
(bohoslužby pre bratov a sestry, ktorí
bývajú v domove dôchodcov + sv. VP)
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, ...)

PIATOK
12,15h – Vyučovanie náboženstva
(náboženská výchova na ZŠ Karlova Ves)
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: Pavle Kocev)

