BULLETIN

20.03.2016
6. nedeľa pôstna
Palmarum

Evanjelická cirkev metodistická – Slovenská oblasť
farnosť: Bratislava – Staré Mesto
duchovný farnosti: Mgr. Ivan Lukáč
mobil: +421 911 786 411
e-mail: lukac.ivan@gmail.com
web: www.bratislava.umc.sk

„Milosrdenstvo“ - dokážem vnímať potreby iných?
káže: Mgr. Ivan Lukáč

PROGRAM
Predspev: „Vojdite, plesajme, ...“
Introit: Bratia a sestry, vitajte na bohoslužbe 6. nedele pôstnej – Palmarum, ktorá
je známa aj ako Kvetná nedeľa. Hospodin u sv. proroka Ezechiela povedal: „Ako sa
pastier stará o svoje stádo v deň, keď je uprostred svojho rozptýleného stáda,
tak sa aj ja postarám o svoje ovce a vytrhnem ich zo všetkých miest, do ktorých
boli zahnané za oblačného a tmavého dňa“ (Ez 34,12).
Pieseň zo spevníka č. 549, v. 1-4 „Svetlo po temnote“
Apoštolské vyznanie viery a modlitba kazateľa
Striedavé čítanie zo Starého zákona (SZ) – Ž 145 „Chvála dobrotivosti Božej“
Čítanie z Nového zákona (NZ) – Mt 21,1-11 „Vstup do Jeruzalema“
Chválospev (1), požehnanie detí (modlitba)
Chválospev (2), oznamy a osobné svedectvo viery
Chválospev (3), vykonanie zbierky
Kázeň slova Božieho – Mt 5,7 „Blahoslavenstvá“
Modlitby prítomných a Modlitba Pánova
Pieseň zo spevníka č. 84, v. 1-4 „Na Ježiša upri pohľad“
Požehnanie: Hospodin prisľúbil: „Neopustím ťa, ani nezanechám“ (Žid 13,5b).
Pieseň zo spevníka č. 84, v. 5 „Na Ježiša upri pohľad“
Kázňový text – Mt 5,7

7 Blahoslavení milosrdní, lebo oni milosrdenstva dôjdu.

OZNAMY:
* Veľkonočný koncert dnes 20. marca
Vedie sr. Lenka Procházková. Srdečne pozývame!

2016

o 16,30h

v našej

modlitebni.

* Vždy pred začatím bohoslužieb budú od 9,10 do 9,20h krátke modlitby v sieni za
modlitebňou. Chceme prosiť o požehnanie pre bohoslužby a všetkých tých, ktorí
akýmkoľvek spôsobom na nich poslúžia. Vedie sr. Lucia Hlobejová.
* Príhovorné modlitby ECM SO a ČO, 20. - 26. marec 2016: Sereď (br. Pavle Kocev)
a Plzeň 3 - Maranatha (br. Filip Jandovský).
* Zasadnutie farského staršovstva v stredu 23. marca 2016 o 16,30h.
Vedie br. superintendent ECM SO a predseda farského staršovstva Pavel Procházka.
* Biblická hodina v stredu 23. marca 2016 o 18,00h. Téma podľa metodistického
katechizmu: „IV. O Spasiteľovi a o Jeho vykupiteľskom diele“. Štúdiom Písma svätého
sprevádza br. superintendent ECM SO Pavel Procházka.

* Ofera z minulej nedele vyniesla: 223 €.

NARODENINY:
* Tento týždeň oslávila svoje narodeniny sestra Bohuvěra Holešová. Ďakujeme Pánu Bohu,
že je súčasťou nášho spoločenstva, že sa pravidelne zúčastňuje nedeľných bohoslužieb
a biblických hodín. Vyprosujeme pre ňu Božiu lásku, milosť a požehnanie.

Modlitby ECM 20. - 26. 03. 2016
SEREĎ
Prosby:
- aby Boh povzbudil a motivoval mladých ľudí, aby boli viac zapojení do zborových aktivít;
- aby nám Boh pomohol zozbierať dostatok financií na vykonanie rekonštrukcie vedľajšieho
zborového domu;
- aby Boh požehnal evanjelizačnú bohoslužbu na Veľkonočný pondelok, ktorá sa uskutoční v DK
v Seredi (spolu so zbormi ECM Trnava a Sládkovičovo).

br. Pavle Kocev

PLZEŇ 3 – MARANATHA
Prosíme za:
- setkání ve sboru ve svatém týdnu a Velikonocích;
- nové výbory, vedoucí služeb a staršovstvo zvolené farní konferencí;
- veřejné čtení Bible, příprava podzimní konference mládeže;
- oslovování klientů a rodičů prostřednictvím našich diakonických středisek a hlubší;
- prorůstání středisek a farnosti;
- formování nové skupiny odrostu;
- dlouhodobě nemocné, "oživování" kontaktů s papírovými členy farnosti.
Děkujeme za vaše přímluvy.

br. Filip Jandovský

Bohoslužby počas sviatkov v modlitebni ECM Bratislava – Staré Mesto
24.03.2016 o 17,00h
25.03.2016 o 17,00h
27.03.2016 o 9,30h
03.04.2016 o 9,30h

Zelený štvrtok - Bohoslužby so sv. Večerou Pánovou
Veľký piatok - Bohoslužby s čítaním Pašií
1. slávnosť veľkonočná - Slávnostné bohoslužby
1. nedeľa po Veľkej noci - Bohoslužby so sv. Večerou Pánovou

