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2. nedeľa po Veľkej noci
Misericordias Domini

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

Motivácia alebo demotivácia?
PROGRAM
Zvonková predohra
Pozdrav
Farár: Milosť nášho Pána Ježiša Krista nech je s vami všetkými.
Zbor: I s tebou.
Farár: Vzkriesený Kristus je uprostred nás.
Zbor: Bohu vďaka!
Introit: Bratia a sestry, vitajte na bohoslužbách v 2. nedeľu po Veľkej noci –
Misericordias Domini. Žalmista radostne vyznáva svoju vieru týmito slovami:
„Hospodin je môj pastier, nič mi nechýba. Hoc by som šiel temným údolím,
nebudem sa báť zlého. Veď ty si so mnou... .“ (Ž 23,1.4)
 Pieseň zo spevníka č. 278, v. 1-4 „Nech nám srdcia plní radosť“

Apoštolské vyznanie viery a modlitba kazateľa
Čítanie zo Starého zákona (SZ) – Ez 34,1-2.10-16 „Proti zlým vládcom ľudu“
Gloria Patri
Čítanie z Nového zákona (NZ)– 1Pt 2,21-25 „Príklad Kristovho utrpenia“
 Chválospev (1)

Požehnanie detí (modlitba)
 Chválospev (2)

Kázeň slova Božieho – Mt 9,35-38 „Žatva je veľká“ + modlitba Pánova
Zvonková skladba (meditácia)
 Pieseň zo spevníka č. 391, v. 1-4 „Keď i búrky, vetry zúria kôl teba“

Áronovské požehnanie - (Nm 6,24-26)
Záverečná prosba – „Amen! Ty nás požehnaj...“
Kázňový text – Mt 9,35-38
35 Ježiš chodil po všetkých okolitých mestách a dedinách. Učil ich v synagógach, hlásal evanjelium
o kráľovstve a uzdravoval každú chorobu a každý neduh. 36 Pri pohľade na zástupy mu ich prišlo ľúto,
lebo boli zbedačení a sklesnutí ako ovce bez pastiera. 37 Vtedy povedal svojim učeníkom: Žatva je síce
veľká, ale robotníkov málo. 38 Proste preto Pána žatvy, aby vyslal robotníkov na svoju žatvu.

OZNAMY:
 Najbližšie bohoslužby so sv. Večerou
Pánovou budú v nedeľu 7. mája 2017.
 Príhovorné modlitby ECM SO a ČO,
30. apríl – 6. máj 2017: Trnava (br. Ľuboš
Tagaj) a Praha – English Speaking UMC
(br. John Redmond). Modlitebné námety
nájdete na našej webovej stránke
www.bratislava.umc.sk v sekcii „Aktuálne“.
Veríme, že Božou vôľou je, aby sme sa ako
Jeho Cirkev za seba spoločne modlili.
 Špeciálna biblická hodina v utorok
2. mája 2017 o 18,00h. Príde hosť
z Ústredného
zväzu
židovských
náboženských obcí v Slovenskej republike
(ÚZ ŽNO), Michail Borisovič Kapustin, rabín
a člen východoeurópskeho a centrálnoeurópskeho rabínskeho súdu. Srdečne Vás
pozývame!
 V rámci 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: 150 €.
Srdečne Vám ďakujeme! Pán Boh nech Vás
odmení svojim nebeským požehnaním
a 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 Záhorská
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: Ivan Lukáč)

