BULLETIN

20.11.2016
Posledná nedeľa
cirkevného roku

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

Boží projekt - večnosť

káže: Bc. Pavol Absolón (ECM Trnava)

PROGRAM
Predspev: „Svätý, Svätý, Svätý...“
Introit: Bratia a sestry, vitajte na bohoslužbách v Poslednú nedeľu cirkevného
roka. Svätý prorok Izaiáš Izraelskému národu sprostredkoval toto Božie
prisľúbenie: „Lebo, ajhľa: Stvorím nové nebo a novú zem a prvotné sa už nebudú
spomínať, ani na myseľ neprídu“ (Iz 65,17).
 Pieseň zo spevníka č. 259, v. 1-4 „Jezu, ráč Ty sám“
Apoštolské vyznanie viery a modlitba kazateľa
Čítanie zo Starého zákona (SZ) – Ž 138 „Ďakovná pieseň za vernú pomoc Božiu“
Čítanie z Nového zákona (NZ) – 1K 15,20-28 „Poriadok zmŕtvychvstania“
 Chválospev (1)
Oznamy a osobné svedectvo viery
 Chválospev (2)
Požehnanie detí (modlitba)
 Chválospev (3) + vykonanie zbierky

Kázeň slova Božieho – J 3,16 „Večný život“
Modlitby prítomných a modlitba Pánova
 Pieseň zo spevníka č. 33, v. 1-5 „Pán Boh je láska“
Áronovské požehnanie: „Nech ťa požehná Hospodin a nech ťa ochraňuje! Nech
rozjasní Hospodin svoju tvár nad tebou a nech ti je milostivý! Nech obráti
Hospodin svoju tvár k tebe a nech ti udelí pokoj!“ (4M 6,24-26). Amen.
 Pieseň zo spevníka č. 33, v. 6 „Pán Boh je láska“
Kázňový text – J 3,16

16 Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul,
ale večný život mal každý, kto verí v Neho.

OZNAMY:
 V nedeľu 27. novembra 2016 cestujeme na zborovú návštevu (bohoslužby
a popoludňajší program) do nášho partnerského cirkevného zboru ECM ČO Mikulov.
 Bohoslužby v nedeľu 27. novembra 2016 o 9,30h. Slovom Božím poslúži
br. superintendent ECM SO Pavel Procházka.
 Príhovorné modlitby ECM SO a ČO, 20. - 26. november 2016: Veľké Kapušany a
Kráľovský Chlmec (s. Svetlana Kömíves Francisti) a Synod českých leunberských církví
(s. Jana Křížová).
 Ranné modlitby v dňoch pracovného týždňa v čase od 8,40 do 9,00h. vo farskom
úrade. S modlitbou chceme vždy začínať nový deň.
 Biblická hodina v utorok 22. novembra 2016 o 18,00h. Téma: „Sekty a ich
nebezpečný vplyv na život človeka“. Prednáškou poslúži br. superintendent ECM SO
Pavel Procházka.
 Filmový klub na fare vo štvrtok 24. novembra 2016 o 19,00h vo farskom úrade.
Premietame film: „Fireproof – V jednom ohni“.
 Adventné meditácie I. v piatok 25. novembra 2016 o 18,00h vo farskom úrade.
 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), BIC GIBASKBX, VS 663200 a KS 0558.

Ofera z minulej nedele vyniesla: 184 €. Srdečne všetkým ďakujeme!

Modlitby ECM SO a ČO ⇨ 20. - 26.11.2016
VEĽKÉ KAPUŠANY a KRÁĽOVSKÝ CHLMEC
Vo Veľkých Kapušanoch ďakujeme za modlitebnú skupinku a službu so seniormi,
prosíme o múdrosť a nasmerovanie pri získavaní ľudí pre Krista.
V Kráľovskom Chlmci ďakujeme za formujúcu sa mládež a ich zapájanie sa do služby.
Prosíme o lepšie priestory na stretávanie.
s. Svetlana Kömíves Francisti

SYNOD ČESKÝCH LEUNBERSKÝCH CÍRVÍ
Ve dnech 25. a 26. 11. se sejdou v Praze zástupci pěti církví, které jsou si nejblíž –
vzájemně uznávají křest, večeři Páně a ordinaci duchovních.
Děkujme za jednotu v těchto záležitostech. Prosme o požehnání účastníků, když budou
mluvit o dědictví reformace ve svých církvích.
s. Jana Křížová

