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Aby ste si spomenuli, keď príde tá hodina
káže: prof. Pavel Procházka (superintendent ECM SO)

≽
≽ Predspev: „Stíš sa a pred Ním sa skloň...“
≽
≽ Introit: Sestry a bratia, vitajte na bohoslužbách v Nedeľu po Vstúpení.
Prorok Jonáš vyznáva: „Keď vo mne chradla duša spomenul som si na Hospodina, moja modlitba prišla k tebe, do tvojho svätého chrámu.“ (Jon 2,8)
o Pieseň č. 151
≽
≽ Apoštolské vyznanie viery
≽
≽ Kolekta
≽
≽ Biblické čítania: SZ – Ž 68,20-36 | Epištola – Ef 3,14-21
o Chválospev (1), osobné svedectvo viery, oznamy
o Chválospev (2), modlitba za deti (požehnanie)
o Chválospev (3), vykonanie dobrovoľnej finančnej zbierky
≽
≽ Kázeň – Jn 15,26 – 16,4
o Pieseň č. 152, v. 1-2
≽
≽ Sv. Večera Pánova

(počas VP: Pieseň č. 152, v. 3-4)

≽
≽ Modlitba Pánova
≽
≽ Požehnanie: „A sám Boh pokoja nech vás celých posvätí, a pri príchode nášho Pána Ježiša Krista nech zachová vášho neporušeného ducha, dušu i telo
bez úhony. Verný je ten, ktorý vás povolal – On to aj učiní.“ (1Tes 5,23-24)
≽
≽ Záverečná prosba: „Amen! Ty nás požehnaj...“

KÁZŇOVÝ TEXT: Jn 15,26 – 16,4
26 Keď príde Tešiteľ, ktorého vám ja pošlem od Otca, Duch pravdy, ktorý vychádza
od Otca, ten bude vydávať o mne svedectvo. 27 Aj vy budete svedčiť, pretože ste od
začiatku so mnou. 1 Toto som vám povedal, aby ste sa nepohoršovali. 2 Vylúčia vás
zo synagóg, ba prichádza hodina, keď sa každý, kto vás zabije, bude nazdávať, že tým
slúži Bohu. 3 A budú to robiť preto, lebo nepoznali Otca ani mňa. 4 Ale povedal som
vám to preto, aby ste si spomenuli, keď príde tá hodina, že som vám to hovoril.

OZNAMY:
≽
≽ V rámci príhovorných modlitieb chceme v tomto týždni myslieť na Metodistickú cirkev vo svete. Prosme Pána Boha, aby jej žehnal a aby mohla šíriť dobrú zvesť o vzkriesenom Ježišovi Kristovi.
≽
≽ Dnes 13.5. sú bohoslužby s VP pre seniorov v DSS Betánia o 10,00h.
≽
≽ V utorok 15.5. bude biblická hodina o 17,30h. Pokračujeme v Liste Rimanom.
≽
≽ V nedeľu 20.5. budú bohoslužby na Zoslanie Ducha Svätého o 10,00h.
≽
≽ 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
sa. V prípade, že môžeme s Vami počítať, dajte nám to, prosíme, vedieť.
≽
≽ 3.6. očakávame návštevu z Mikulova. Po spoločných bohoslužbách a obede
bude nasledovať program spojený s výstupom na hrad Devín. O presnom dátume budete vopred informovaní.

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

OFERA:
≽
≽ Minulú nedeľu bola ofera 128€.
Ďakujeme za všetky Vaše príspevky, ktoré ste priniesli z úprimného srdca. 

