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3. nedeľa pôstna
Oculi

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

Osobná výzva – svätiť deň Pánov
PROGRAM
Predspev: „Svätý, Svätý, Svätý...“
Introit: Bratia a sestry, vitajte na bohoslužbách v 3. nedeľu pôstnu - Oculi.
Žalmista sa v nádeji obracia na Hospodinovi týmito slovami: „Svoje oči dvíham
k vrchom. Odkiaľ mi príde pomoc?“ (Ž 121,1)
 Pieseň zo spevníka č. 145, v. 1-4 „Ó, Pane, Tebe znovu...“

Apoštolské vyznanie viery a modlitba kazateľa
Čítanie zo Starého zákona (SZ) – Ž 34,16-23 „Vďaka Bohu za ochranu“
Gloria Patri
Čítanie z Nového zákona (NZ)– Mk 10,46-52 „Uzdravenie slepca pri Jerichu“
 Chválospev (1)

Oznamy a osobné svedectvo viery
 Chválospev (2)

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

Kázeň slova Božieho – Ex 20,8-11 „Božie prikázania“
Modlitby prítomných a modlitba Pánova
 Pieseň zo spevníka č. 360, v. 1-5 „Čujem dážď, čo dala z neba“

Požehnanie: „Sám Pán pokoja nech vám dá pokoj vždy a vo všetkom. Pán nech
je s vami všetkými!“ (2Tes 3,16) Amen.
Záverečná prosba – „Amen! Ty nás požehnaj...“
Kázňový text – Ex 20,8-11
8 Pamätaj na deň sobotného odpočinku, že ho máš svätiť! 9 Šesť dní budeš pracovať
a konať všetku svoju prácu. 10 Siedmy deň je deň sobotného odpočinku pre Hospodina,
tvojho Boha. Nebudeš konať nijakú prácu ani ty, ani tvoj syn, ani tvoja dcéra, ani tvoj
sluha, ani tvoja slúžka, ani tvoj dobytok, ani cudzinec, ktorý je v tvojich bránach. 11 Veď
Hospodin za šesť dní utvoril nebo a zem, more a všetko, čo je v nich, a siedmy deň
odpočíval. Preto Hospodin požehnal deň sobotného odpočinku a posvätil ho.

OZNAMY:
 Počas pôstneho obdobia je možnosť prijať
sviatosť sv. Večere Pánovej každú nedeľu
pred bohoslužbami o 8,30h v modlitebni.
 Zborová
hodina
so
spoločným
občerstvením dnes po bohoslužbách
v modlitebni. Chceme spoločne diskutovať
o záležitostiach
nášho
zboru.
Bude
premietnutý aj záznam z odovzdávania
vianočných balíčkov pre sociálne slabé deti
zo Srbska. Do tohto projektu sme sa ako
zbor zapojili aj my.
 Príhovorné modlitby ECM SO a ČO,
19. - 25. marec 2017: Pezinok
(br. Ľuboš Tagaj), Protivín (br. Josef
Červeňák) a Třeboň (br. Pavel Hradský).
Modlitebné námety nájdete na našej
webovej
stránke
farnosti
ECM
www.bratislava.umc.sk v sekcii „Aktuálne“.
Veríme, že Božou vôľou je, aby sme sa ako
Jeho Cirkev za seba spoločne modlili.
 Pôstny biblický večer v utorok 21. marca
2017 nebude, nakoľko br. farár Ivan Lukáč
bude odcestovaný. Ďalšie stretnutie bude
budúci utorok 28. marca 2017.

PRAVIDELNÉ AKTIVITY:
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)
19,00h – Filmový klub na fare
(pre záujemcov o dobré kresťanské
filmy)
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: Ivan Lukáč)

 Keďže filmový klub vo štvrtok 16. marca
2017
nebol,
tento
týždeň
bude
premietnutý film: „Zázrak – The Miracle of
the Cards“. Srdečne Vás pozývame! Bude aj menšie občerstvenie.

 Na našej webovej stránke už dlhšie máme vytvorenú sekciu „Svedectvá“, do ktorej
môžete prispieť aj Vy svojim svedectvom alebo skúsenosťou, ktorú máte s Bohom.
Pokiaľ by ste o to mali záujem, svedectvo môžete poslať s. Lucii Lukáčovej na e-mail:
lukacova.luccia@gmail.com Vopred ďakujeme za Vaše príspevky!
 Riaditeľka Diakonie ECM SO s. Milena Belková prosí tých, ktorí môžu a majú záujem,
aby venovali svoje 2% na prácu diakonie v našej oblasti.
 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: 103 €. Srdečne Vám ďakujeme! Pán Boh nech Vás
odmení svojim nebeským požehnaním a darmi Jeho Svätého Ducha.

