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Modlitba – osobný vzťah s Bohom
≽
≽ Predspev: „Vojdite, plesajme...“
≽
≽ Introit: Sestry a bratia, vitajte na bohoslužbách v 5. nedeľu po Veľkej noci
– Rogate (Modlite sa). Pán Ježiš hovorí: „Doteraz ste v mojom mene o nič
neprosili. Proste teda a dostanete, aby vaša radosť bola úplná!“ (Jn 16,24)
o Pieseň č. 30, v. 1
≽
≽ Apoštolské vyznanie viery
≽
≽ Kolekta
≽
≽ Biblické čítania: SZ – Ex 17,8-13 | Evanjelium – Mt 7,7-11
o Pieseň č. 30, v. 2 + osobné svedectvo viery, oznamy
o Pieseň č. 30, v. 3 + modlitba za deti
o Pieseň č. 30, v. 4 + vykonanie dobrovoľnej finančnej zbierky
≽
≽ Kázeň – Jer 29,12-13
o Pieseň č. 176, v. 1
≽
≽ Uvedenie do farského staršovstva – (Pieseň č. 176, v. 2)
≽
≽ Spoločné modlitby a modlitba Pánova – (Pieseň č. 176, v. 3)
≽
≽ Požehnanie: „Ale vy, milovaní, budujte sami seba svojou presvätou vierou
a modlite sa v Duchu Svätom. Udržujte sa v Božej láske a očakávajte milosrdenstvo nášho Pána Ježiša Krista pre večný život.“ (Jud 1,20-21) Amen.
o Pieseň č. 605
KÁZŇOVÝ TEXT: Jer 29,12-13
12 Keď budete ku mne volať, keď prídete a budete sa ku mne modliť, vypočujem vás.
13 Budete ma hľadať a nájdete ma, lebo ma budete hľadať celým svojím srdcom

OZNAMY:
V dňoch 9. – 13.5. sa v nemeckom Dünenhof uskutoční Európsky metodistický festival s názvom „Staunen“.
V utorok 8.5. nebude biblická hodina, pretože je štátny sviatok. Najbližšie
stretnutie bude v utorok 15.5. o 17,30h. Pokračujeme v Liste Rimanom.
Vo štvrtok 10.5. bude biblická hodina pre seniorov v Betánii o 10,00h.
Vo štvrtok 10.5. bude slávnosť Vstúpenia Krista Pána na nebo. Večerné bohoslužby budú o 17,00h.
Na sobotu 12.5. je naplánovaná brigáda vo farskej záhrade. Začneme
o 9,00h. Budú to rôzne dobré maliarske a natieračské práce. Opravíme striešku
nad vchodom do farského bytu, zastrihneme zeleň a poupratujeme vonkajšie
priestory. Skončíme okolo 12,00h.
V nedeľu 13.5. budú bohoslužby o 10,00h. Bude prislúžená aj Večera Pánova.
V nedeľu 13.5. budú bohoslužby pre seniorov v Betánii o 10,00h. Bude aj VP.
V pondelok 14.5. bude zasadnutie farského staršovstva o 17,00h.
V dňoch 25. – 27.5. bude v Bratislave Výročná konferencia 2018. Potrebujeme zopár ochotných bratov a sestry, ktorí by zabezpečovali servírovanie kávy
a čaju. V prípade, že môžeme s Vami počítať, dajte nám to, prosíme, vedieť.
V nedeľu 3.6. očakávame návštevu z Mikulova. Po bohoslužbách a obede bude
nasledovať program spojený s výstupom na hrad Devín.
V nedeľu 17.6. si na slávnostných bohoslužbách chceme pripomenúť 70. výročie posvätenia malej sály za modlitebňou.

DOPLŇUJÚCA ZBIERKA NA WC:
≽
≽ Farská konferencia odsúhlasila vykonanie doplňujúcej finančnej zbierky na WC
do bežnej prevádzky farnosti.
4 355 €
- 2 585€
1 770 €

-

celková cena rekonštrukcie WC
vyzbieraná suma
vzniknutý schodok

OFERA:
Minulú nedeľu bola ofera 143,62€.
Ďakujeme za všetky Vaše príspevky, ktoré ste priniesli z úprimného srdca. 

