BULLETIN

23.10.2016
22. nedeľa po Sv. Trojici

Evanjelická cirkev metodistická – Slovenská oblasť
farnosť: Bratislava – Staré Mesto

Nájsť útechu
káže: Mgr. Lenka Procházková, PhD. (katechétka)

PROGRAM
Predspev: „Svätý, Svätý, Svätý, ...“
Introit: Bratia a sestry, vitajte na bohoslužbách v 22. nedeľu po Sv. Trojici.
Pán Ježiš hovorí: „A keď sa chystáte k modlitbám, odpúšťajte, ak máte niečo proti
niekomu, aby aj vám odpustil previnenia váš Otec, ktorý je v nebesiach“
(Mk 11,25).
 Pieseň zo spevníka č. 448, v. 1-2 „Deň po dni“
Apoštolské vyznanie viery a modlitba kazateľa
Čítanie zo Starého zákona (SZ) – Mich 6,6-8 „Božie požiadavky“
Čítanie z Nového zákona (NZ) – Mt 18,21-35 „Podobenstvo o nemilosrdnom sluhovi“
 Chválospev (1)
Oznamy a osobné svedectvo viery
 Chválospev (2)
Požehnanie detí (modlitba)
 Chválospev (3) + vykonanie zbierky
Kázeň slova Božieho – Ž 143,1-10 „Modlitba kajúceho o vyslobodenie“
Modlitby prítomných a modlitba Pánova
 Pieseň zo spevníka č. 391, v. 1-3 „Keď i búrky, vetry zúria kôl teba“
Požehnanie: Pán Ježiš povedal: „Toto som vám povedal, aby ste mali pokoj vo
mne. Na svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet“ (J 16,33). Amen.
 Pieseň zo spevníka č. 391, v. 4 „Keď i búrky, vetry zúria kôl teba“
Kázňový text – Ž 143,1-10
1 Hospodine, čuj moju modlitbu, naslúchaj môjmu úpeniu, vyslyš ma pre svoju vernosť. 2 Nesúď sa so svojim
služobníkom; veď nikto živý nie je spravodlivý pred Tebou. 3 Lebo nepriateľ ma prenasleduje; až k zemi deptá
život môj, do temnôt usádza ma ako naveky mŕtvych. 4 A prahne duch môj vo mne, srdce mi trnie v mojom
vnútri. 5 Spomínam si na dávne dni, rozjímam o všetkých Tvojich činoch, uvažujem o skutkoch Tvojich rúk.
6 K Tebe vystieram svoje ruky; k Tebe svoju dušu ako vyprahnutú zem. 7 Čím skôr ma vyslyš, Hospodine, môj
duch hynie; neskrývaj svoju tvár predo mnou, aby sa nepodobal tým, čo zostupujú do hrobu. 8 Daj mi hneď
zrána počuť svoju milosť. Daj mi poznať cestu, po ktorej mám kráčať, lebo ja dúfam v Teba, bo k Tebe
pozdvihujem svoju dušu. 9 Od mojich nepriateľov osloboď ma, Hospodine, u Teba hľadám útočisko. 10 Nauč
ma plniť Tvoju vôľu, veď Ty si Boh môj; Tvoj dobrý Duch nech sprevádza ma po rovnej zemi.

OZNAMY:
 Dnes br. farár Ivan Lukáč káže na bohoslužbách v cirkevnom zbore ECM Slavkovce.
 Bohoslužby v nedeľu 30. októbra 2016 o 9,30h. Káže br. farár Ivan Lukáč.
 Bohoslužby na Pamiatku reformácie v pondelok 31. októbra 2016 o 17,00h.
Káže br. farár Ivan Lukáč.
 Bohoslužby na Pamiatku zosnulých v stredu 2. novembra 2016 o 17,00h.
Káže br. farár Ivan Lukáč.
 Vždy pred začatím bohoslužieb budú od 9,10 do 9,20h krátke modlitby v sieni za
modlitebňou. Vedie s. Lucia Lukáčová.
 Príhovorné modlitby ECM SO a ČO, 23. - 29. október 2016: Pezinok (br. Ľuboš
Tagaj) a Mládežnická konference v Plzni (br. Milan Mrázek).
 Ranné modlitby v dňoch pracovného týždňa v čase od 8,40 do 9,00h. vo farskom
úrade. S modlitbou chceme vždy začínať nový deň.
 Špeciálna biblická hodina v utorok 25. októbra 2016 o 18,00h. Príde hosť
zo Starokatolíckej cirkvi (SKC), diakon Mgr. Martin Kováč.
 Filmový klub na fare vo štvrtok 27. októbra 2016 o 19,00h vo farskom úrade.
 Večerné čítanie Biblie v piatok 28. októbra 2016 o 18,00h vo farskom úrade. Je to
čas, kedy si chceme spoločne čítať Božie slovo. Pokračujeme v čítaní Ev. podľa Marka.
 Ak chcete náš cirkevný zbor podporiť finančným darom, pošlite, prosím, svoj
príspevok na účet zboru v Slovenskej sporiteľni: IBAN SK700900 0000 0000
11472097 (píše sa bez medzier), BIC GIBASKBX, VS 663200 a KS 0558.

Ofera z minulej nedele vyniesla: 121,13 €. Srdečne všetkým ďakujeme!

Modlitby ECM SO a ČO ⇨ 23. - 29.10.2016
PEZINOK
Vďačnosť:
- Cez leto bývali zhromaždenia v Zámockom parku, a niekoľko ľudí bolo
oslovených evanjeliom.
- Evanjelium piesňami sme zvestovali na svadbe 2 našich členov, ktorí majú
neveriace rodiny.
- Raz mesačne chceme organizovať bohoslužby na verejnosti, ktoré budú
evanjelizačne zamerané.
br. Ľuboš Tagaj

MLÁDEŽNICKÁ KONFERENCE V PLZNI
Modlete se s námi:
- za obnovení odhodlání nasledovat Krista pro všechny mladé;
- aby konference pomohla zapálení nové dorůstající generace pro službu
lidem a v církvi;
- za požehnání pro všechny řečníky a organizátory.
br. Milan Mrázek

