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Byť ticho? To teda nie!
≽
≽ Predspev: „Stíš sa a pred Ním sa skloň...“
≽
≽ Introit: Sestry a bratia, vitajte na bohoslužbách v 3. nedeľu pôstnu – Oculi.
Dnes slávime sv. Večeru Pánovu. Vyznajme spoločne so žalmistom: „Stále
upieram oči na Hospodina, lebo on mi vyslobodzuje nohy zo siete. Obráť sa
ku mne a zmiluj sa nado mnou, lebo som osamelý a biedny.“ (Ž 25,15-16)
≽
≽ Pieseň č. 222
≽
≽ Apoštolské vyznanie viery
≽
≽ Kolekta
≽
≽ Starý zákon – Jer 21,7-13
≽
≽ Epištola – Ef 5,1-9
≽
≽ Chválospev (1), osobné svedectvo viery, oznamy
≽
≽ Chválospev (2), modlitba za deti
≽
≽ Chválospev (3), vykonanie dobrovoľnej finančnej zbierky
≽
≽ Kázeň – Mt 5,10
≽
≽ Pieseň č. 354, v. 1-3
≽
≽ Sv. Večera Pánova
(počas liturgie VP sa zaspieva pieseň č. 354, v. 4-5; Modlitba Pánova)

≽
≽ Pieseň č. 227
≽
≽ Požehnanie: „Len buď silný a veľmi odvážny, aby si konal podľa zákona,
ktorý ti prikázal môj služobník Mojžiš. Neodboč od neho ani napravo, ani naľavo, aby si si rozumne počínal vo všetkom, čo podnikneš.“ (Joz 1,7) Amen.
≽
≽ Záverečná prosba: „Amen! Ty nás požehnaj...“

KÁZŇOVÝ TEXT: Mt 5,10
10 Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo.

OZNAMY:
≽
≽ Ekumenický svetový deň modlitieb 2018 dnes 4.3. o 15,00h v evanjelickom
a. v. kostole Svätej Trojice na Strečnianskej ul. 15 v Bratislave – Petržalke.
≽
≽ Budúce bohoslužby (4. nedeľa pôstna) budú v nedeľu 11.3. o 9,30h.
Srdečne Vás pozývame ku spevu, modlitbám a Božiemu slovu.
≽
≽ Zasadnutie farského staršovstva v pondelok 5.3. o 18,00h vo farskom úrade.
≽
≽ Biblická hodina v utorok 6.3. o 17,30h. Téma: „Apokryfy – Baruch“.
Srdečne Vás všetkých pozývame ku štúdiu Svätého Písma.
≽
≽ Biblická hodina pre seniorov v DSS Betánia vo štvrtok 8.3. o 10,00h. Ak by
ste niekedy chceli prísť povzbudiť starkých svedectvom alebo modlitbou, určite
sa potešia.
≽
≽ Farská konferencia v nedeľu 18.3. po bohoslužbách. Vedie br. superintendent
prof. Pavel Procházka a nastávajúci br. superintendent Mgr. Štefan Rendoš.
≽
≽ Evanjelizačné podujatie ProChrist od 12. do 18. marca 2018 vždy o 18,00h
v Novom kostole ECAV na Legionárskej ul. 2 v Bratislave – Novom Meste. Témou evanjelizácie bude „Krédo“. Program bude vysielaný priamo z Nemecka.
≽
≽ Veľkononočný koncert v nedeľu
Srdečne Vás všetkých pozývame!

25.3.

o 16,30h

v modlitebni

ECM.

≽
≽ Chceme Vás povzbudiť ku svedectvám. V rámci našich bohoslužieb je daný
priestor pre osobné zdieľania sa vo viere. Ak ste niečo zaujímavé či mimoriadne
prežili a vnímate to ako Božie požehnanie, neváhajte a podeľte sa o to s nami.
Veď aj žalmista vyznáva: „Ospevovať budem Hospodina celým srdcom.
Chcem vyrozprávať všetky tvoje obdivuhodné skutky.“ (Ž 9,2)
≽
≽ Ak máš túžbu nejakým spôsobom slúžiť v našom cirkevnom zbore a rád by
si sa niečomu venoval, napr. technike, spevu, hre na hudobný nástroj, vyučovaniu detskej besiedky či dorastu, alebo sa zapojil do bohoslužieb, budeme veľmi
radi. Daj nám o sebe vedieť, čo by Ťa bavilo a môžeme sa dohodnúť.

OFERA:
≽
≽ Minulú nedeľu bola ofera 145€.
Ďakujeme za všetky Vaše príspevky, ktoré ste priniesli z úprimného srdca. 

