BULLETIN

11. nedeľa po Sv. Trojici
27.08.2017

Farnosť Evanjelickej cirkvi metodistickej, Bratislava – Staré Mesto
tel.: 02/381 31 112 ǀ mobil: 0911 786 411 ǀ e-mail: bratislava@umc.sk
www.bratislava.umc.sk ǀ IČO: 509 86 899 ǀ č. účtu: SK700900 0000 0000 11472097

Apatia je nebezpečná vec
káže: prof. Pavel Procházka (superintendent ECM SO)

Predspev: „Zídení, ako rodina...“
Privítanie
Introit: „Hospodinovo slovo je naozaj úprimné a všetky jeho skutky sú pravdivé.
Milujte spravodlivosť a právo. Hospodinova milosť napĺňa zem.“ (Ž 33,4-5)
 Pieseň č. 197, v. 1-4

Apoštolské vyznanie viery
Kolekta (modlitba farára)
Starý zákon – Iz 56,1-8
Gloria Patri
Evanjelium – Mt 25,31-46
 Chválospev (1)

Oznamy a osobné svedectvo viery
 Chválospev (2)

Požehnanie detí (modlitba)
 Chválospev (3) – dobrovoľná finančná zbierka

Kázeň – Prís 14,34
 Pieseň č. 234, v. 1

Príhovorné modlitby
Modlitby prítomných a modlitba Pánova
 Pieseň č. 234, v. 2-3

Požehnanie: Pán Ježiš Kristus povedal: „Vtedy spravodliví zažiaria ako slnko
v kráľovstve svojho Otca.“ (Mt 13,43) Milosť Božia buď s Vami! Amen.
Záverečná prosba – „Amen! Ty nás požehnaj...

Kázňový text: Prís 14,34
34 Spravodlivosť pozdvihuje národ, no hriech je pre národy hanbou.

OZNAMY:
 Dnes o 10,30h sú bohoslužby v ECM Mikulov. Z nášho zboru tam išli manželia
Lukáčovci a Ježovci. Prosíme Vás o modlitby za požehnanie na cestách.
 Bohoslužby so sv. Večerou Pánovou budú v nedeľu 3. septembra 2017 o 9,30h.
Srdečne Vás pozývame!
 Bohoslužby v DSS Betánia budú vo štvrtok 31. augusta 2017 o 10,00h
na Partizánskej ul. v Bratislave – Starom Meste. Prosíme o Vaše modlitby za starkých!
 V tomto týždni chceme vo svojich príhovorných modlitbách myslieť na:
 zbor ECM v SO: Partizánske (s. Štefánia Sklenarová);
 zbory ECM v ČO: Jablonné a Protivín.
Modlitebné námety nájdete na našej webovej stránke v sekcii „Príhovorné modlitby“.
 Ranné modlitby budeme mávať každý deň v pracovnom týždni o 08,40h
v kancelárii farského úradu. Prvé stretnutie v novom školskom roku bude
4. septembra 2017. Srdečne Vás pozývame!
 Biblické hodiny budeme mávať každý utorok o 18,00h. Prvé stretnutie v novom
školskom roku bude 5. septembra 2017 o 18,00h. Srdečne Vás pozývame! Pozvite aj
Vašich priateľov a známych.
 Prvé zasadnutie farského staršovstva v novom školskom roku bude v utorok
5. septembra 2017 o 17,00h v malej sále za modlitebňou pred biblickou hodinou.
Účasť členov farského staršovstva je povinná! Prosím, aby ste si tento dátum poznačili.
 Vyučovanie evanjelického – metodistického náboženstva na Spojenej škole
internátnej pre žiakov so zrakovým postihnutím na Svrčej 6 v Bratislave – Karlovej Vsi
začína v polovici septembra 2017. Prosíme o Vaše modlitby za deti!
 V našej farnosti plánujeme zaviesť mužské skupinky, ktoré budú bývať raz do
mesiaca. O podrobnostiach budete vopred informovaní.
 V novembri plánujeme Telemost so zborom ECM v Kysáči. Program upresníme!
 Pokiaľ viete o niekom, že potrebuje príhovorné modlitby, dajte nám to vedieť.
Na ranných modlitbách sa budeme modliť za dotyčného brata alebo sestru.
 Pokiaľ by ste o niekom vedeli, že potrebuje vyslúženie sviatosti sv. Večere Pánovej
v domácnosti, môžete to oznámiť br. farárovi Ivanovi Lukáčovi.

OFERA:
Minulú nedeľu bola: 145,08 €.
Srdečne Vám ďakujeme za každý milodar, ktorý je prinesený z úprimného srdca.

