BULLETIN

25.06.2017

2. nedeľa po Sv. Trojici

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

Učiť sa odpočinutiu v Pánovej prítomnosti
káže: RNDr. Mgr. Ján Szöllös, CSc. (BJB Palisády)

PROGRAM
Organové prelúdium
Introit: Bratia a sestry, vitajte na bohoslužbách v 2. nedeľu po Svätej Trojici.
Svätý prorok Jeremiáš i nám pripomína: „Takto hovorí Hospodin: Zastavte sa na
cestách, pozerajte a skúmajte dávne chodníky. Kde je dobrá cesta, po nej choďte
a nájdete odpočinok pre svoju dušu.“ (Jer 6,16)
 Pieseň zo spevníka č. 290, v. 1-3 Hlboko, ó Pane, klaniam sa Ti“

Nicejské vyznanie viery - Nicaenum
Kolekta (modlitba farára)
Čítanie zo Starého zákona (SZ) – Ž 36,6-11
Gloria Patri
Čítanie z Nového zákona (NZ)– Rim 14,17-19
 Pieseň zo spevníka č. 198, v. 1 „Obavy keď srdce trápia“

Oznamy a osobné svedectvo viery
 Pieseň zo spevníka č. 198, v. 2 „Obavy keď srdce trápia“

Požehnanie detí (modlitba)
 Pieseň zo spevníka č. 198, v. 3 „Obavy keď srdce trápia“ + vykonanie zbierky

Kázeň slova Božieho – Mt 11,28-30
 Pieseň zo spevníka č. 594, v. 1-2 „Daj Pán, by sme verní zostali“

Príhovorné modlitby, modlitby prítomných a modlitba Pánova
 Pieseň zo spevníka č. 594, v. 3-4 „Daj Pán, by sme verní zostali“

Áronovské požehnanie: „Nech ťa Hospodin požehná a nech ťa ochráni! Nech
Hospodin rozjasní nad tebou svoju tvár a nech ti je milostivý! Nech Hospodin
obráti svoju tvár k tebe a nech ti udelí pokoj!“ (Nm 6,24-26) Amen.
Záverečná prosba – „Amen! Ty nás požehnaj...“

Kázňový text – Mt 11,28-30

28 Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení; ja vám dám
odpočinúť. 29 Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý
a pokorný srdcom, a nájdete odpočinutie pre svoje duše. 30 Veď moje jarmo
je príjemné a bremeno ľahké.
OZNAMY:
 Bohoslužby so sv. Večerou Pánovou
budúcu nedeľu 2. júla 2017 o 09,30h
v modlitebni ECM.
 Príhovorné modlitby ECM SO a ČO,
25. jún - 1. júl 2017:
Farnosť Sereď (br. Pavle Kocev) a Jablonné,
Farnosť Praha – Strašnice (br. Jiří Šimek).
Modlitebné námety nájdete na našej
webovej stránke www.bratislava.umc.sk
v sekcii „Príhovorné modlitby ECM“.
Veríme, že Božou vôľou je, aby sme sa ako
Jeho Cirkev za seba spoločne modlili.

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

UTOROK
18,00h – Biblická hodina
(štúdium Biblie pre všetkých, ktorí túžia
po hlbšom poznaní Božieho slova)

ŠTVRTOK
17,00h – Bohoslužby s VP
(káže: Ivan Lukáč)

NEDEĽA

09,30h – Bohoslužby s VP
 Posledná
biblická
hodina
pred (káže: Ivan Lukáč)
prázdninami bude v utorok 27. júna 2017
o 18,00h. v malej sále za modlitebňou. Téma: „Ž 53 – Človek bez Boha.“
Ku štúdium Božieho slova Vás srdečne pozývame!
 Večerné bohoslužby so sv. Večerou Pánovou pri príležitosti sviatku apoštolov
sv. Petra a sv. Pavla vo štvrtok 29. júna 2017 o 17,00h v modlitebni ECM.
 Do nášho zboru hľadáme nového organistu. Pokiaľ by ste o niekom vedeli, oznámte
nám to, prosíme, na farskom úrade.
 V našom zbore máme viacero služieb, ktoré pokrývame. Ak by si chcel/-a
pomáhať pri rozdávaní bulletinov, spevníkov a Biblií, premietaní nedeľnej prezentácie
počas bohoslužieb, ozvučení techniky či nahrávaní kázni, budeme veľmi vďační.
Každá pomocná ruka je vítaná! Záujemcovia sa môžu hlásiť na farskom úrade.
 Na našej webovej stránke farnosti www.bratislava.umc.sk v sekcii „Svedectvá“ je
ponúknutý priestor pre tých, ktorí majú záujem zdieľať sa o veciach, ktoré prežili
alebo prežívajú s Pánom Ježišom Kristom. Ak sa chcete s nami podeliť o Vaše
svedectvo viery, budeme radi. Píšte na ecmblava@gmail.com. Ďakujeme!
 Počas letných prázdnin chystáme farskú grilovačku. Termín bude vopred ohlásený.
Ofera z minulej nedele vyniesla: 171,04 €. Srdečne Vám ďakujeme!
Pán Boh nech Vás odmení svojim nebeským požehnaním darmi Jeho Svätého Ducha.

