BULLETIN

18. nedeľa po Sv. Trojici
15.10.2017

Farnosť Evanjelickej cirkvi metodistickej Bratislava – Staré Mesto
tel.: 02/381 31 112 ǀ mobil: 0911 786 411 ǀ e-mail: bratislava@umc.sk
www.bratislava.umc.sk ǀ IČO: 509 86 899 ǀ č. účtu: SK700900 0000 0000 11472097

Majetok a spása človeka
káže: prof. ThDr. Pavel Procházka, PhD. (superintendent ECM SO)

Predspev: „Stíš sa a pred Ním sa skloň...“
Introit: „Lepšie je mať málo a bázeň pred Hospodinom, než veľký poklad a preň nepokoj.“ (Prís 15,16)
 Pieseň č. 13, v. 1-4

Apoštolské vyznanie viery
Kolekta (modlitba farára)
Starý zákon – Rút 2
Gloria Patri
Epištola – Heb 10,19-39
 Chválospev (1)

Oznamy a osobné svedectvo viery
 Chválospev (2)

Požehnanie detí (modlitba)
 Chválospev (3) - dobrovoľná finančná zbierka

Kázeň – Mk 10,17-27
Chvíľa ticha
 Pieseň č. 194, v. 1-2

Modlitby prítomných a modlitba Pánova
 Pieseň č. 194, v. 3-4

Požehnanie (slovo na cestu): „Hospodin je dobrý, je pevnosťou v deň súženia. Priznáva sa k tým, ktorí v ňom majú útočisko.“ (Nah 1,7) Amen.
Záverečná prosba – „Amen! Ty nás požehnaj...

OZNAMY:
 V tomto týždni chceme vo svojich príhovorných modlitbách myslieť na:
 Dolný Kubín / Senec (Hippovci);
 Point 14 Plzeň (br. Karel Nyerges).
Modlitebné námety nájdete na našej webovej stránke v sekcii „Príhovorné modlitby“.
 Biblická hodina v utorok 17. septembra
2017 o 17,30h NEBUDE, pretože vo farnosti ECM SO Trnava bude stretnutie brata
biskupa Dr. Patricka Streiffa s duchovnými
našej cirkvi. Biblická hodina bude budúci
týždeň v riadnom čase.
 Bohoslužby so sv. Večerou Pánovou
v DSS Betánia budúcu nedeľu 22. októbra
2017 o 11,00h na Partizánskej ulici.

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

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: Ivan Lukáč)
11,00h – Bohoslužby s VP v DS Betánia
(bohoslužby pre bratov a sestry, ktorí
bývajú v domove dôchodcov)

 V pondelok 23. októbra 2017 o 18,00h sa
v Primacionálnom paláci v Bratislave - Starom Meste uskutoční medzináboženské
stretnutie. V prvej časti bude prebiehať diskusia s pozvanými hosťami a v druhej budú prosby za pokoj a mier vo svete. Z našej farnosti bude mať príhovor br. farár Ivan
Lukáč.

 Srdečne Vás pozývame na Koncert k 500. výročiu reformácie, ktorý sa uskutoční
v sobotu 28. októbra 2017 o 17,00h v Dome kultúry v Pezinku. V rámci koncertu zaznejú piesne a duchovný príhovor br. superintendenta ECM SO prof. Pavla Procházku
na tému: „Reformácia a metodizmus“. Vstup zdarma!
 Obnovenie krstných sľubov v rámci nedeľných bohoslužieb budú 29. októbra
2017. Je to príležitosť, kedy si chceme pripomenúť to, čo sme sľúbili pri sviatosti krstu
svätého – vernosť Pánu Bohu. Nie je to vykonanie druhého krstu! Prosíme Vás, aby
ste sa na túto vzácnu udalosť pripravili.
 Reformačné bohoslužby so sv. Večerou Pánovou pri príležitosti 500. výročia reformácie budú v utorok 31. októbra 2017 o 17,00h v našej modlitebni.
 Aj tento rok sa naša farnosť chce zapojiť do projektu „Koľko lásky sa zmestí do škatule od topánok“. Prosíme tých, ktorí sa rozhodli podporiť deti v Srbsku v rámci tohto
projektu, aby svoje balíčky pripravili do 30. októbra 2017. Viac podrobností
a informácii Vám rada poskytne s. Janka Vidová.

OFERA:
Minulú nedeľu bola: 54,50 €.
Srdečne Vám ďakujeme za každý milodar, ktorý je prinesený z úprimného srdca.

