BULLETIN

10.06.2018
2. nedeľa po Sv. Trojici

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi metodistickej Bratislava – Staré Mesto
tel.: 02/381 31 112 ǀ mobil: 0911 786 411 ǀ e-mail: bratislava@umc.sk
WEB: www.bratislava.umc.sk ǀ IPO: 509 86 899 ǀ č. účtu: SK700900 0000 0000 11472097

Božie pozvanie k blízkemu vzťahu s Ním
káže: Pavel Procházka

≽
≽ Predspev
≽
≽ Pozdrav
Farár: Milosť Pána Ježiša Krista nech je s Vami všetkými.
Zbor: I s tebou.
Farár: Vzkriesený Kristus je uprostred nás.
Zbor: Bohu vďaka!

≽
≽ Pieseň č. 357
≽
≽ Kolekta
≽
≽ Biblické čítania: Žalm – Ž 36 | Epištola – Ef 2,17-22
≽
≽ Chválospev (1), osobné svedectvo viery, oznamy
≽
≽ Chválospev (2), požehnanie detí
≽
≽ Chválospev (3), vykonanie dobrovoľnej finančnej zbierky
≽
≽ Kázeň – Lk 14,15-24
≽
≽ Modlitby prítomných
≽
≽ Modlitba Pánova
≽
≽ Pieseň č. 200

≽
≽ Požehnanie
≽
≽ Záverečná prosba: „Amen! Ty nás požehnaj...“

KÁZŇOVÝ TEXT: Lk 14,15-24
15 Počul to jeden zo spolustolujúcich a povedal mu: Blahoslavený, kto bude jesť chlieb v
Božom kráľovstve. 16 On mu na to porozprával toto: Jeden človek pripravil veľkú večeru a
pozval mnohých. 17 Keď prišiel čas večere, poslal svojho sluhu, aby oznámil pozvaným:
Poďte, už je všetko pripravené. 18 No naraz sa všetci začali vyhovárať. Prvý mu povedal:
Kúpil som pole a musím si ho ísť obzrieť. Prosím ťa, ospravedlň ma! 19 Druhý povedal:
Kúpil som päť párov volov a idem ich vyskúšať. Prosím ťa, ospravedlň ma! 20 Ďalší zas povedal: Oženil som sa, preto nemôžem prísť. 21 Keď sa sluha vrátil, oznámil to svojmu pánovi. Vtedy sa pán domu rozhneval a povedal svojmu sluhovi: Vyjdi rýchlo na cesty a do
ulíc mesta a priveď sem chudobných a mrzákov, slepých a chromých! 22 Sluha povedal:
Pane, stalo sa, ako si rozkázal, ale ešte je miesto. 23 Nato pán povedal sluhovi: Vyjdi na poľné cesty a medzi ohrady! Koho stretneš, donúť ho vojsť, aby sa naplnil dom. 24 Lebo hovorím vám, že ani jeden z tých, čo boli pozvaní, neokúsi moju večeru.

OZNAMY:
V rámci príhovorných modlitieb chceme v tomto týždni myslieť na mužov
v ECM SO a ČO. Prosme Pána Boha, aby požehnával aj mužské stretnutia na
úrovni nášho dištriktu a dával im veľa múdrosti, lásky a milosti.
V pondelok 11.6. bude posledné zasadnutie farského staršovstva v tomto
školskom roku pred prázdninami o 17,00h.
V utorok 12.6. bude biblická hodina o 17,30h. Téma: „Rim 16“. (posledná kap.)
V nedeľu 17.6. budú ranné modlitby o 9,00h vo farskom úrade. Chceme sa
modliť za požehnané bohoslužby, aby v nich Boh konal svojou mocou.
V nedeľu 17.6. budú bohoslužby o 10,00h.

OFERA:
Minulú nedeľu bola ofera 170,55€.
Veľmi pekne ďakujeme za všetky Vaše príspevky. Pán Boh Vám žehnaj. 

PONUKA LETNÝCH TÁBOROV DETSKEJ MISIE V ČASTEJ:
07. – 14.07.2018
14. – 21.07.2018
21. – 28.07.2018
28.07. – 04.08.2018
04. – 11.08.2018
11. – 18.08.2018

tábor pre deti (7-11 rokov), cena: 130€
športový tábor pre deti (9-12 rokov), cena: 135€
tábor pre deti (7-11 rokov), cena: 130€
tábor pre starší dorast (15-18 rokov), cena: 135€
tábor pre mladší dorast (12-15 rokov), cena: 135€
tábor pre deti (7-11 rokov), cena: 130€

