BULLETIN

28.02.2016
3. nedeľa pôstna
Oculi

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

„Plač“ – prežívam bolesť?
káže: Mgr. Ivan Lukáč

PROGRAM
Predspev: „Vojdite, plesajme, ...“
Introit: Bratia a sestry, vitajte na bohoslužbe 3. nedele pôstnej – Oculi. Žalmista
hovorí: „Moje oči sú uprené vždy na Hospodina, lebo On vyprostí mi nohy z
osídla“ (Ž 25,15).
Pieseň zo spevníka č. 30, v. 1-6 „Ó, jak mňa blaží“
Apoštolské vyznanie viery a modlitba kazateľa
Striedavé čítanie zo Starého zákona (SZ) – Ž 34,16-23 „Vďaka Bohu za ochranu“
Čítanie z Nového zákona (NZ) – L 4,31-37 „Uzdravenie posadlého v Kafarnaume“
Chválospev (1), požehnanie detí (modlitba)
Chválospev (2), oznamy a osobné svedectvo viery
Chválospev (3), vykonanie zbierky
Kázeň slova Božieho – Mt 5,4 „Blahoslavenstvá“
Modlitby prítomných a Modlitba Pánova (Otče náš, ...)
Pieseň zo spevníka č. 376, v. 1-3 „Ja s vierou pozerám“
Požehnanie: „Ale náš Pán Ježiš Kristus a Boh, náš Otec, ktorý si nás zamiloval a dal
nám večné potešenie a dobrú nádej milosti, nech vám On sám potešuje srdcia
a utvrdzuje ich v každom dobrom skutku a slove!“ (2Tes 2,16-17). Amen.

Pieseň zo spevníka č. 376, v. 4 „Ja s vierou pozerám“
Kázňový text – Mt 5,4

4 Blahoslavení žalostiaci, lebo oni potešenia dôjdu.

OZNAMY:
* Budúce bohoslužby so sv. Večerou Pánovou v nedeľu 6. marca 2016 o 9,30h. V rámci
bohoslužieb bude prijímanie nového člena do vyznávajúceho členstva ECM. Slovom Božím
a sviatosťou slúži br. farár Ivan Lukáč.
* Modlitby ECM 28. február - 5. marec 2016: Pezinok (br. Ľuboš Tagaj) a Vimperk
(br. Zdeněk Neužil).
* Biblická hodina v stredu 2. marca 2016 o 18,00h. Téma: „Ochrnutie – biblické
uzdravenie“. Štúdiom Písma svätého sprevádza br. farár Ivan Lukáč.
* Ekumenický svetový deň modlitieb v piatok 4. marca 2016 o 17,00h v kostole BJB
v Bratislave na Palisádach 27/A.
* Veľkonočný koncert v nedeľu 20. marca 2016 o 16,30h v našej modlitebni. Vedie
sr. Lenka Procházková.
* Sestra Mária Farkašová Gunišová hľadá osobnú asistentku na 60 hodín mesačne.
Finančnú odmenu vypláca sociálna poisťovňa vo výške 2,76€/1h. Ak by ste o niekom
vedeli, prosíme, aby ste to oznámili br. superintendentovi ECM SO Pavlovi Procházkovi.

* Ofera z minulej nedele vyniesla: 113,50 €.

NARODENINY:
* Tento týždeň oslávil svoje narodeniny brat Ing. Ivan Jánoška. Ďakujeme Pánu Bohu, že je
súčasťou nášho spoločenstva, že sa pravidelne zúčastňuje nedeľných bohoslužieb
a príležitostne vypomôže hrou na organe. Vyprosujeme pre nich Božiu lásku, milosť
a požehnanie.

Modlitby ECM 28. 02 - 05. 03. 2016

PEZINOK
Máme jedného člena v Jeruzaleme v Dome modlitby. Nakoľko býva v arabskej časti a
snaží sa i evanjelizovať, prosíme za jeho ochranu.
Jeden brat zo zhromaždenia podstúpil operáciu žlčníka, prosba o obnovu zdravia.
Prosba o Božie požehnanie pre pripravované evanjelizačné aktivity v Dome kultúry.
Vďaka za všetkých, čo podporujú misijnú prácu.
br. Ľuboš Tagaj

VIMPERK
Děkujeme za milost, kterou nám Bůh dává v těchto dnech, za růst, za trpělivost, kterou
do nás vkládá. Díky Pane Ježíši.
Prosíme za:
- Boží oheň do srdcí každého návštěvníka sboru; toužíme po srdcích která
budou volat k Ježíši;
- maminky, které jsou těhotné, aby jejich těhotenství bylo v pořádku;
- touhu do našich srdcí, abychom spolu chtěli trávit čas i jako jednotlivci
mezi sebou;
- posílení víry každého z nás;
- mládež, aby našla cestu na nedělní shromáždění;
- jednotu sboru.
br. Zdeněk Neužil

