BULLETIN

21.05.2017

5. nedeľa po Veľkej noci
Rogate

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

Používaš to, čím Ťa Boh obdaroval?
káže: Mgr. Pavle Kocev (ECM Sereď)

PROGRAM
Organové prelúdium
Introit: Bratia a sestry, vitajte na bohoslužbách v 5. nedeľu po Veľkej noci –
Rogate! (Modlite sa!) Svätý evanjelista Ján napísal: „Doteraz ste v mojom mene
o nič neprosili. Proste teda a dostanete, aby vaša radosť bola úplná!“ (Jn 16,24)
 Pieseň zo spevníka č. 270, v. 1-2 „Mám ja Priateľa“

Pásmo poézie (báseň)
 Pieseň zo spevníka č. 270, v. 3 „Mám ja Priateľa“

Nicejské vyznanie viery (NICAENUM) a modlitba kazateľa
Čítanie zo Starého zákona (SZ) – Dan 6,7-11 „Daniel a modlitba“
Gloria Patri
Čítanie z Nového zákona (NZ)– Mt 6,5-8 „O modlitbe“
 Pieseň zo spevníka č. 391, v. 1 „Keď i búrky“

Oznamy a osobné svedectvo viery
 Pieseň zo spevníka č. 391, v. 2 „Keď i búrky“

Požehnanie detí (modlitba)
 Pieseň zo spevníka č. 391, v. 3-4 „Keď i búrky“ + vykonanie zbierky

Kázeň slova Božieho – 1Pt 4,10-11 „Dobrí správcovia Božej milosti“
Modlitby prítomných a modlitba Pánova
 Pieseň zo spevníka č. 306, v. 1-3 „Zavčas rozsievajme“

Požehnanie: „Čokoľvek robíte, robte z tej duše ako Pánovi, a nie ako ľuďom.
Veď viete, že od Pána dostanete za odmenu dedičstvo. Slúžte Pánovi, Kristovi!“
(Kol 3,23-24).
Záverečná prosba – „Amen! Ty nás požehnaj...“

Kázňový text – 1Pt 4,10-11
10 Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým
duchovným darom, ktorý prijal. 11 Keď niekto hovorí, nech hovorí slovami, ktoré mu
dal Boh, keď niekto slúži, nech to robí silou, ktorú dáva Boh, aby bol vo všetkom
oslavovaný Boh skrze Ježiša Krista! Jemu patrí sláva i vláda na veky vekov. Amen.

OZNAMY:
 Budúcu nedeľu bude zvesťou Božieho
slova slúžiť s. Lenka Procházková,
katechétka nášho zboru. Srdečne Vás
pozývame!
 Príhovorné modlitby ECM SO a ČO,
21. - 27. máj 2017:
Michalovce (br. Štefan Rendoš) a Výroční
konference České a Slovenské republiky
(s. Jana Křížová). Modlitebné námety
nájdete na našej webovej stránke
www.bratislava.umc.sk
v sekcii „Príhovorné modlitby ECM SO a ČO“.
Veríme, že Božou vôľou je, aby sme sa ako
Jeho Cirkev za seba spoločne modlili.
 Biblická hodina v utorok 23. mája 2017
NEBUDE! Najbližšie stretnutie bude
v utorok 30. mája 2017 o 18,00h.
 Večerné bohoslužby pri príležitosti
Vstúpenia Krista Pána na nebo budú vo
štvrtok 25. mája 2017 o 17,00h. Srdečne
Vás pozývame!

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

ŠTVRTOK
12,45h – Vyučovanie náboženstva
(náboženská výchova na ZŠ Dúbravka)
14,00h – Vyučovanie náboženstva
(náboženská výchova na ZŠ Karlova Ves)
17,00h – Bohoslužby
(káže: Ivan Lukáč)
19,00h – Klub - IsKeJp
(neformálne stretnutie pri hrách, ...)

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
 V rámci novej stred týždňovej aktivity (káže: Lenka Procházková)
„Klub – IsKeJp“ sa chceme stretnúť pri
dobrej káve, čaji a menšom občerstvení a tráviť čas pri osobných rozhovoroch
a spoločenských hrách. Srdečne Vás pozývame!
 Od 26. do 27. mája 2017 sa v Prahe uskutoční Výročná konferencia ECM SO a ČO
pod vedením br. biskupa Dr. Patricka Streiffa zo Švajčiarska. Prosíme Vás o príhovorné
modlitby, aby priebeh konferencie vrátane zhodnotenia cirkevnej práce a rokovaní bol
podľa Božej vôle. Vopred ďakujeme!
 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: 274,50 €. Srdečne Vám ďakujeme! Pán Boh nech Vás
odmení svojim nebeským požehnaním darmi Jeho Svätého Ducha.

