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Závažné rozhodnutie
≽
≽ Predspev: „Stíš sa a pred Ním sa skloň...“
≽
≽ Introit: Sestry a bratia, vitajte na bohoslužbách v 4. nedeľu pôstnu - Laetare. Pripojme sa k slovám žalmistu: „Nad hukot mnohých vôd i nad príboj
mora vznešenejší je Hospodin na výsostiach. Tvoje rozhodnutia sú naozaj
spoľahlivé. Tvojmu domu patrí svätosť na dlhé časy, Hospodin.“ (Ž 93,4-5)
≽
≽ Pieseň č. 170
≽
≽ Apoštolské vyznanie viery
≽
≽ Kolekta
≽
≽ Starý zákon – Iz 66,10-14
≽
≽ Epištola – Ef 1,15-23
≽
≽ Chválospev (1), osobné svedectvo viery, oznamy
≽
≽ Chválospev (2), modlitba za deti a manželov
≽
≽ Chválospev (3), vykonanie dobrovoľnej finančnej zbierky
≽
≽ Kázeň – Lk 23,42-43
≽
≽ Spoločné modlitby a modlitba Pánova
≽
≽ Pieseň č. Príd. 1
≽
≽ Požehnanie: „Hľa, on je náš Boh, v neho sme dúfali, on nás spasí! On je Hospodin, v neho sme dúfali, jasajme a radujme sa z jeho spásy!“ (Iz 25,9) Amen.
≽
≽ Záverečná prosba: „Amen! Ty nás požehnaj...“

KÁZŇOVÝ TEXT: Lk 23,42-43
42 Potom povedal: Ježiš, rozpomeň sa na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. 43 Ježiš mu odpovedal: Amen, hovorím ti: Dnes budeš so mnou v raji.

OZNAMY:
≽
≽ Budúce bohoslužby – 5. nedeľa pôstna v nedeľu 18.3. o 9,30h. Zvesťou Božieho
slova poslúži br. farár Mgr. Štefan Rendoš z CZ ECM Michalovce. Srdečne Vás pozývame.

≽
≽ Farská konferencia v nedeľu 18.3. po bohoslužbách v modlitebni. Vedie br. superintendent ECM SO prof. Pavel Procházka. Prizvaní budú aj br. farár Mgr. Štefan Rendoš
a s. superintendentka ECM v Srbsku Mgr. Ana Pálik-Kunčák. Prosíme o Vašu účasť.
≽
≽ V utorok 13.3. o 17,30h bude biblická hodina. V súčasnosti preberáme apokryfy.
Téma: „Kniha Múdrosti“. Srdečne Vás všetkých pozývame k štúdiu tejto knihy. Ponúkneme Vám aj horúcu kávu alebo čaj.
≽
≽ Vyučovanie ev. metodistického náboženstva na ZŠ v Karlovej Vsi každý štvrtok o
14,00h. Prosíme Vás o modlitby za žiakov, aby ich Boží Duch viedol a sprevádzal.
≽
≽ Veľkonočný koncert zvonkohry bude v nedeľu 25.3. o 16,30h v modlitebni ECM.
Pozývame Vás. Pozvite aj Vašich priateľov a známych.
≽
≽ 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.
≽
≽ Ak chcete náš cirkevný zbor podporiť finančným darom, pošlite, prosím, svoj
príspevok na náš účet v Slovenskej sporiteľni: IBAN: SK70 0900 0000 0000 1147
2097 (píše sa bez medzier), VS: 663200 a KS: 0558. Vopred Vám ďakujeme. 
≽
≽ 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 89,97€.
Ďakujeme za všetky Vaše príspevky, ktoré ste priniesli z úprimného srdca. 
Pán Boh Vám požehnaj.

