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Dotyk, ktorý premieňa
káže: Milena Belková (vedúca Diakonie ECM SO)

≽
≽ Predspev: „Stíš sa a pred Ním sa skloň...“
≽
≽ Introit: Sestry a bratia, vitajte na bohoslužbách v 3. nedeľu po Veľkej noci
– Jubilate (Radujte sa!). Apoštol Pavol i nás vyzýva slovami: „Ustavične sa
radujte v Pánovi. Opakujem: Radujte sa! Vaša dobrotivosť nech je známa
všetkých ľuďom. Pán je blízko!“ (Flp 4,4-5)
o Pieseň č. 322
≽
≽ Apoštolské vyznanie viery
≽
≽ Kolekta – modlitba farára
≽
≽ Biblické čítania: SZ – Ž 66,1-9 | Epištola – 1Pt 1,3-7
o Chválospev (1), osobné svedectvo viery, oznamy
o Chválospev (2), modlitba za deti (požehnanie)
o Chválospev (3), vykonanie dobrovoľnej finančnej zbierky
≽
≽ Kázeň – Lk 24,33-49
≽
≽ Spoločné modlitby a modlitba Pánova
o Pieseň č. 537
≽
≽ Požehnanie: „Napokon, bratia, radujte sa, zdokonaľujte sa, napomínajte sa,
rovnako zmýšľajte, nažívajte v pokoji a Boh lásky a pokoja bude s vami.“
(2Kor 13,11) Amen.
≽
≽ Záverečná prosba: „Amen! Ty nás požehnaj...“

OZNAMY:
≽
≽ Príhovorné modlitby ECM SO a ČO:
 SO: Veľké Kapušany
(s. farárka Svetlana K. Francisty)
 ČO: Mikulov
(br. farár Ctirad Hrubý).
≽
≽ V utorok 24.4. o 14,00h bude na cintoríne v Slávičom údolí liturgickým spôsobom uloženie urny nášho zosnulého
brata organistu Ing. Ivana Jánošku. Keď
budete môcť prísť, pozostalá rodina
Vám bude vďačná.
≽
≽ V nedeľu 6.5. bude v rámci bohoslužieb
uvedenie staršovstva. Za naše „staronové“ farské staršovstvo sa chceme
modliť a vyprosovať pre nich Božiu
múdrosť a požehnanie.
(členovia FS: Ivan Lukáč, Lucia Lukáčová, Lenka Procházková, Miroslava Procházková, Jana Poláková, Rastislav Jež,
Milan Holeš, Magdaléna Čisárová)

PRAVIDELNÉ AKTIVITY:
UTOROK
17,30h – Biblická hodina
(štúdium Biblie pre všetkých, ktorí radi túžia
po hlbšom poznaní Božieho slova)

STREDA
16,00h – Bohoslužby v DSS Pri kríži
(bohoslužby pre bratov a sestry, ktorí bývajú
v domove dôchodcov v Dúbravke)

ŠTVRTOK
10,00h – Biblická hodina v DSS Betánia
(štúdium Biblie pre bratov a sestry, ktorí bývajú v domove dôchodcov v Starom Meste)

14,00h – Vyučovanie náboženstva I. II.
(náboženská výchova na ZŠ v Karlovej Vsi)

NEDEĽA
10,00h – Detská besiedka
(svoje deti a vnúčatá môžete priviesť na besiedku, ktorá je počas bohoslužieb)

10,00h – Dorast

≽
≽ V dňoch 25. – 27.5. bude v Bratislave
Výročná konferencia 2018. Chceme
Vás poprosiť o pomoc. Potrebujeme zopár ochotných bratov a sestry, ktorí by
zabezpečovali servírovanie kávy a čaju.
Ak môžete upiecť nejaký koláč, potešíme
dajte nám to, prosíme, vedieť. Ďakujeme!

(aj staršie deti majú svoj program, na ktorom
sa venujú zaujímavým témam)

10,00h – Bohoslužby
(káže: Pavel Procházka, superintendent ECM)

sa. V prípade, že môžeme s Vami počítať,

≽
≽ V júni očakávame návštevu nášho partnerského zboru ECM ČO z Mikulova. Po
spoločných bohoslužbách a obede bude nasledovať program spojený s výstupom na
hrad Devín. O presnom dátume budete vopred informovaní.
≽
≽ V júni na slávnostných bohoslužbách si chceme pripomenúť 70. výročie posvätenia
malej sály za modlitebňou. O presnom dátume budete vopred informovaní.

OFERA:
≽
≽ Minulú nedeľu bola ofera 265€.
Ďakujeme za všetky Vaše príspevky, ktoré ste priniesli z úprimného srdca. 

