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Milujem Pána Ježiša?
Predspev: „Všade tam, kde sú...“
Introit: Žalmista vyznáva: „Vrúcne ťa milujem, Hospodin, moja sila.“ (Ž 18,2)
 Pieseň č. 200, v. 1-4

Apoštolské vyznanie viery
Kolekta /modlitba farára/
Starý zákon – Mich 6,6-8
Gloria Patri
Epištola – 1Jn 4,16-20
 Chválospev (1) + oznamy a osobné svedectvo viery
 Chválospev (2) + požehnanie detí /modlitba/
 Chválospev (3) + dobrovoľná finančná zbierka

Kázeň – Jn 14,23-24
Chvíľa ticha
 Pieseň č. 485, v. 1-2

Modlitby prítomných a modlitba Pánova
 Pieseň č. 485, v. 3-4

Požehnanie: Hospodin povedal: „Dal som im tento príkaz: Poslúchajte môj hlas
a budem vaším Bohom a vy budete mojím ľudom. Kráčajte po každej ceste, ktorú vám
prikazujem, aby sa vám dobre vodilo.“ (Jer 7,23) Milosť Božia buď vždy s Vami!
Záverečná prosba – „Amen! Ty nás požehnaj...“

Kázňový text: Jn 14,23-24
23 Ježiš mu odpovedal: Ak ma niekto miluje, bude zachovávať moje slovo a môj Otec ho
bude milovať. A prídeme k nemu a urobíme si u neho príbytok. 24 Kto ma nemiluje, nezachováva moje slová. A slovo, ktoré počujete, nie je moje, ale Otca, ktorý ma poslal.

OZNAMY
 Budúcu nedeľu 26.11. budú bohoslužby v riadnom čase o 9,30h v modlitebni ECM.
Po bohoslužbách pokračujeme zborovým posedením, ktoré bude so spoločným obedom v zasadačke na Panenskej 12. Prezentáciou z potuliek po Svätej Zemi nám poslúžia manželia Pavel a Oľga Polákovci. Srdečne Vás pozývame!
 V tomto týždni chceme vo svojich príhovorných modlitbách myslieť na:
⦿ Trnava (br. Ľuboš Tagaj) / ⦿ Brno (s. Jana Daněčková).
 Ranné modlitby mávame každý deň v dňoch pracovného týždňa v kancelárii farského
úradu od 8,40h. Ak máte túžbu modliť sa, ste vítaní! Tešíme sa na Vás!
 Biblická hodina bude v utorok 21.11. o 17,30h. Pokračujeme v štúdiu Listu sv. apoštola Pavla Rimanom. Srdečne Vás pozývame! Pozvite aj Vašich priateľov a známych.
 Štúdium Biblie v DSS Betánia bude vo štvrtok 23.11. o 10,00h v Starom Meste.
 Bohoslužby v DSS Pri kríži budú vo štvrtok 23.11. o 16,00h v Dúbravke.
 Do Vašej pozornosti Vám dávame celocirkevné zbierky ECM SO 2017:
⦿ 26.11. - Fond VK, ⦿ 10.12. - Fond misie v Európe, ⦿ 24.12. - Sociálny fond.
 Adventná ekumenická bohoslužba bude v nedeľu 3.12. o 17,00h v našej modlitebni
ECM. V rámci bohoslužieb bude slávenie eucharistie podľa Limskej liturgie. Slúžiť budú: prof. Imrich Peres (RC), Eva Guldanová (ECAV), Ivan Lukáč (ECM), Ľudovít Pokojný (RKC), Martin Kováč (SKC) a Balázs Szamaranszký (AC). Srdečne pozývame!
 Naša farnosť v spolupráci so ZUŠ M. Ruppeldta pripravuje Staromestský advent
hudby a slova, ktorý sa uskutoční vo štvrtok 14.12. o 15,30h na Panenskej 11. Zaznejú piesne, koledy žiakov ZUŠ a duchovné zamyslenie. Na znamenie Božej prítomnosti si
budeme spoločne pripaľovať plameň sviece. Srdečne Vás pozývame!
 Adventný koncert klasickej hudby plánujeme v polovici decembra v našej modlitebni. Spoluorganizátorkou je s. Pavlína Ružovičová so svojou hudobnou skupinou.
 Heslá 2018 – denné úvahy nad Božím slovom od autorov z rôznych kresťanských cirkví (ECM, ECAV, BJB, AC, CB, RC) si môžete zakúpiť u s. Lucie Lukáčovej v cene 4,50€.

OFERA
Minulú nedeľu bola 133,04 €. - Srdečne Vám ďakujeme!

