BULLETIN

28.05.2017

Nedeľa po Vstúpení
Exaudi

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

Najväčšia rieka tohto sveta
káže: Mgr. Lenka Procházková, PhD. (katechétka)

PROGRAM
Predspev: „Zídení, ako rodina...“
Introit: Bratia a sestry, vitajte na bohoslužbách v Nedeľu po Vstúpení – Exaudi.
Žalmista hovorí: „Počúvaj, Hospodin, môj hlas, keď volám, zmiluj sa nado mnou
a vypočuj ma!“ (Ž 27,7)
 Pieseň zo spevníka č. 419, v. 1-3 „Bárs je svetom cesta úzka“

Apoštolské vyznanie viery a modlitba kazateľa
Čítanie zo Starého zákona (SZ) – Jer 31,31-34 „Nová zmluva“
Gloria Patri
Čítanie z Nového zákona (NZ)– 1Pt 4,7-11 „Dobrí správcovia Božej milosti“
 Chválospev (1)

Oznamy a osobné svedectvo viery
 Chválospev (2)

Požehnanie detí (modlitba)
 Chválospev (3) + vykonanie zbierky

Kázeň slova Božieho – Jn 7,37-39 „Živá voda“
Modlitby prítomných a modlitba Pánova
 Pieseň zo spevníka č. 256, v. 1-3 „Milostne, Pane, ma za ruku veď“

Požehnanie: „Hľadajte Hospodina, kým sa dá nájsť, volajte ho, dokiaľ je
nablízku.“ (Iz 55,6) Amen.
Záverečná prosba – „Amen! Ty nás požehnaj...“
Kázňový text – Jn 7,37-39
37 Posledný veľký deň sviatkov Ježiš vstal a zvolal: Ak je niekto smädný, nech príde ku mne a nech sa napije
ten, 38 kto verí vo mňa. Ako hovorí Písmo: Prúdy živej vody budú tiecť z jeho vnútra. 39 To povedal
o Duchu, ktorého mali prijať tí, čo v neho uveria. Duch totiž ešte nebol, lebo Ježiš ešte nebol oslávený.

OZNAMY:
 Budúcu nedeľu budú bohoslužby
Večerou Pánovou, na ktorých
zvesťou
Božieho
slova
br superintendent ECM SO
Procházka. Srdečne Vás pozývame!

so sv.
bude
slúžiť
Pavel

 Príhovorné modlitby ECM SO a ČO,
28. máj - 3. jún 2017:
Partizánske (s. Štefánia Sklenarová)
a Strašnice (br. Filip Gärtner). 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.
 Špeciálna biblická hodina v utorok
30. mája 2017 o 18,00h. Príde hosť
z Reformovanej kresťanskej cirkvi (RKC),
prof. ThDr. PaedDr. Imrich Peres, PhD.,
teológ na Katedre teológie a katechetiky PF
UMB
v Banskej
Bystrici
a
farár
bratislavského cirkevného zboru. Srdečne
Vás pozývame!
 V rámci novej stred týždňovej aktivity
„Klub – IsKeJp“ sa chceme stretnúť pri
dobrej káve, čaji a menšom občerstvení
a tráviť čas pri osobných rozhovoroch
a spoločenských hrách. Srdečne Vás
pozývame!
 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: 72 €. Srdečne Vám ďakujeme! Pán Boh nech Vás
odmení svojim nebeským požehnaním
darmi Jeho Svätého Ducha.

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

UTOROK
11,50h – Vyučovanie náboženstva
(náboženská výchova na ZŠ Z. Bystrica)
18,00h – Biblická hodina s hosťom
(špeciálne stretnutie, na ktorom sa
dozvieme mnohé zaujímavosti tej-ktorej
cirkvi)

ŠTVRTOK
10,00h – Bohoslužby v DSS Betánia
(bohoslužby pre bratov a sestry, ktorí
bývajú v domove dôchodcov)
12,45h – Vyučovanie náboženstva
(náboženská výchova na ZŠ Dúbravka)
14,00h – Vyučovanie náboženstva
(náboženská výchova na ZŠ Karlova Ves)
19,00h – Klub - IsKeJp
(neformálne stretnutie pri hrách, ...)

PIATOK
12,15h – Vyučovanie náboženstva
(náboženská výchova na ZŠ Karlova Ves)
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 + VP
(káže: Pavel Procházka)
10,00h – Bohoslužby v DSS Betánia
(bohoslužby pre bratov a sestry, ktorí
bývajú v domove dôchodcov + VP)

