BULLETIN

08.04.2018
1. nedeľa po Veľkej noci

Cirkevný zbor 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 IPO: 509 86 899 ǀ č. účtu: SK700900 0000 0000 11472097

Blahoslavená viera

vedie: Mgr. art. Magdaléna Čisárová (farská vedúca laikov)

≽
≽ Predspev: „Stíš sa a pred Ním sa skloň...“
≽
≽ Introit: Sestry a bratia, vitajte na bohoslužbách v 1. nedeľu po Veľkej noci.
Svätý apoštol Peter nás vyzýva k rozhodnutiu, ktoré je v súlade s Božou
vôľou: „Zhoďte teda zo seba všetku zlobu i všetku faloš a pokrytectvo,
závisť a všetky ohovárania a ako práve narodené deti túžte po čistom
duchovnom mlieku, aby ste od neho rástli na spásu, keď ste už okúsili,
že Pán je dobrý.“ (1Pt 2,1-3)
≽
≽ Pieseň č. 158
≽
≽ Apoštolské vyznanie viery
≽
≽ Kolekta
≽
≽ Starý zákon – Oz 6,1-3
≽
≽ Evanjelium – Jn 21,1-14
≽
≽ Chválospev (1), osobné svedectvo viery, oznamy
≽
≽ Chválospev (2), modlitba za deti
≽
≽ Chválospev (3), vykonanie dobrovoľnej finančnej zbierky
≽
≽ Kázeň – Gn 32,23-32
≽
≽ Spoločné modlitby a modlitba Pánova
≽
≽ Pieseň č. 311
≽
≽ Požehnanie: „A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, uchráni vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi.“ (Flp 4,7) Amen.
≽
≽ Záverečná prosba: „Amen! Ty nás požehnaj...“

KÁZŇOVÝ TEXT: Gn 32,23-32
23 Jákob ešte za noci vstal, vzal so sebou svoje dve ženy, obe slúžky i jedenásť svojich synov a prebrodil sa cez Jabbók. 24 Vzal ich a previedol
cez potok so všetkým, čo mal. 25 Jákob zostal sám a tu s ním ktosi zápasil, kým nevyšli zore. 26 Keď videl, že ho nepremôže, poranil mu bedrový kĺb. Vtedy sa pri zápase Jákobovi vykĺbil bedrový kĺb. 27 Povedal:
Pusti ma, lebo už vychádzajú zore. Jákob odpovedal: Nepustím ťa, kým
ma nepožehnáš. 28 Ten sa ho spýtal: Ako sa voláš? Odpovedal: Jákob. 29 Ten povedal: Už sa nebudeš volať Jákob, ale Izrael, lebo si zápasil s Bohom i s ľuďmi a zvíťazil si. 30 Jákob sa ho potom spýtal: Prezraď
mi svoje meno. Ten mu odpovedal: Prečo chceš vedieť moje meno? Tam
ho požehnal. 31 Jákob nazval to miesto Peníel, lebo povedal: Videl som
Boha z tváre do tváre a zostal som nažive. 32 Keď zašiel za Penuel, vyšlo
slnko a on kríval na bedrový kĺb.
OZNAMY:
≽
≽ Budúce bohoslužby – 2. nedeľa po Veľkej noci v nedeľu 15.4. o 10,00h.
≽
≽ Biblická hodina v utorok 10.4. o 17,30h. Téma: „Rim 10 kapitola“.
≽
≽ Zasadnutie farského staršovstva v pondelok 16.4. o 18,00h.
≽
≽ Ak chcete náš cirkevný zbor podporiť finančným darom, pošlite, pro-

sím, 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 136,85€.
Ďakujeme za všetky Vaše príspevky. 

