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Ježiš ako zvrchovaný Pán
≽
≽ Inštrumentálna hudba
≽
≽ Introit: Sestry a bratia, vitajte na večerných bohoslužbách pri príležitosti
Vstúpenia Krista Pána na nebo. Hospodin hovorí: „Uznajte, že ja som Boh!
Som vyvýšený medzi národmi, som vyvýšený na zemi.“ (Ž 46,11)
o Pieseň č. 119
≽
≽ Apoštolské vyznanie viery
≽
≽ Kolekta
≽
≽ Biblické čítanie: SZ – Ž 47
o Pieseň č. 123
≽
≽ Kázeň – Sk 1,9-11
≽
≽ Spoločné modlitby a modlitba Pánova
o Pieseň č. 107
≽
≽ Požehnanie: „Ja som Alfa i Omega, hovorí Pán, ktorý je, ktorý bol a ktorý
príde, Všemohúci.“ (Zj 1,8) Milosť Božia buď vždy s Vami! Amen.
o Pieseň č. 605
KÁZŇOVÝ TEXT: Sk 1,9-11
9 Po týchto slovách sa pred ich očami vzniesol hore, až im ho vzal oblak z dohľadu.
10 A kým uprene hľadeli k nebu, ako odchádza, zrazu pri nich zastali dvaja muži v
bielom rúchu a 11 a povedali: Muži galilejskí, čo stojíte a hľadíte do neba? Tento Ježiš, ktorý bol vzatý od vás do neba, príde tak, ako ste ho videli odchádzať do neba.

OZNAMY:
V dňoch 9. – 13.5. sa v nemeckom Dünenhof uskutoční Európsky metodistický festival s názvom „Staunen“.
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. Slúži br. superintentendent ECM SO prof. Pavel Procházka.
V nedeľu 13.5. budú bohoslužby pre seniorov v Betánii o 10,00h. Bude
prislúžená aj Večera Pánova. Slúži br. farár Ivan Lukáč.
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 2018 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

Vopred Vám veľmi pekne ďakujeme za Vaše finančné príspevky. 
Nech Vás dobrotivý Pán Boh odmení svojím nebeským požehnaním.

