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1. slávnosť veľkonočná
Pascha

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

Kristus – živý alebo mŕtvy?
PROGRAM
Organové prelúdium
Introit: Bratia a sestry, vitajte na slávnostných bohoslužbách v 1. slávnosť
veľkonočnú – Vzkriesenie Pánovo (Resurrectio Domini). Svätý apoštol Pavol nám
pripomína dôležité posolstvo: „Lebo predovšetkým som vám odovzdal, čo som aj
sám prijal, že podľa Písem Kristus zomrel za naše hriechy, a že bol pochovaný
a tretieho dňa vzkriesený podľa Písem.“ (1Kor 15,3)
 Pieseň zo spevníka č. 112, v. 1-2 „Už je hrob otvorený“

Pásmo poézie (báseň)
 Pieseň zo spevníka č. 112, v. 3-4 „Už je hrob otvorený“

Apoštolské vyznanie viery a modlitba kazateľa
Čítanie zo Starého zákona (SZ) – Ž 118,14-24 „Bohoslužobná ďakovná pieseň“
Gloria Patri
Čítanie z Nového zákona (NZ)– Mk 16,1-8 „Vzkriesenie Ježiša“
 Pieseň zo spevníka č. 237, v. 1-2 „Milosť Božia“

Požehnanie detí (modlitba), oznamy a osobné svedectvo viery
 Pieseň zo spevníka č. 237, v. 3-5 „Milosť Božia“ + vykonanie zbierky

Kázeň slova Božieho – 1Kor 15,14-15 „Vzkriesenie z mŕtvych“
Modlitby prítomných a modlitba Pánova
 Pieseň zo spevníka č. 166, v. 1-4 „Znie spásy preradostná“

Požehnanie: „Predovšetkým pre vás vzbudil Boh svojho Služobníka a poslal ho,
aby vám priniesol požehnanie a odvrátil každého z vás od zlomyseľných
skutkov.“ (Sk 3,26) Amen.
Záverečná prosba – „Amen! Ty nás požehnaj...“
Kázňový text – 1Kor 15,14-15
14 Ak však Kristus nebol vzkriesený, potom je márne naše kázanie a márna je aj vaša
viera. 15 Tak by sa zistilo, že sme falošní Boží svedkovia, lebo sme svedčili proti Bohu, že
vzkriesil Krista, ktorého nevzkriesil, ak mŕtvy naozaj nevstávajú z mŕtvych.

OZNAMY:

PRAVIDELNÉ AKTIVITY:

 Bohoslužby so sv. Večerou Pánovou
v DSS Betánia dnes o 11,00h na
Partizánskej ul. v Starom Meste.
 Mimoriadne
zasadnutie
Farskej
konferencie, ktoré sa bude týkať
hospodárskej a finančnej správy, bude
nasledujúcu nedeľu po bohoslužbách.
Vedie br. superintendent ECM SO
Pavel Procházka.
 Príhovorné modlitby ECM SO a ČO,
16. - 22 apríl 2017: Schůze kazatelů
(br. Petr Procházka). Modlitebné námety
nájdete na našej webovej stránke
www.bratislava.umc.sk v sekcii „Aktuálne“.
Veríme, že Božou vôľou je, aby sme sa ako
Jeho Cirkev za seba spoločne modlili.
 V rámci biblických hodín sa v tomto
mesiaci
venujeme
štúdiu
biblickej
starozákonnej knihy Rút. Pokračujeme
v jej 2. kapitole. Srdečne Vás pozývame!
 „Klub – IsKeJp“ tento štvrtok nebude!

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

ŠTVRTOK
10,00h – Bohoslužby v DSS Betánia
(bohoslužby pre bratov a sestry, ktorí
bývajú v domove dôchodcov)
12,45h – Vyučovanie náboženstva
(náboženská výchova na ZŠ Dúbravka)
14,00h – 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: Pavel Procházka)

 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: 87 €.
Srdečne Vám ďakujeme! Pán Boh nech
Vás
odmení
svojim
nebeským
požehnaním a darmi Jeho Svätého
Ducha.

Bohoslužby
počas veľkonočných sviatkov
17.04. o 10,00h – 2. slávnosť veľkonočná
/spoločné bohoslužby v Dome kultúry v Seredi/

23.04. o 09,30h – 1. nedeľa po Veľkej noci
30.04. o 09,30h – 2. nedeľa po Veľkej noci
/priamy prenos rozhlasových bohoslužieb - RTVS/

