BULLETIN

26.08.2018
13. nedeľa po Svätej 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

Sami sa rozhodujeme o svojej budúcnosti
káže: Štefánia Sklenarová (ECM Partizánske)

≽ Predspev: „V Tvojich dvoranách túžim stáť...“
≽ Introit: „Takto hovorí Hospodin zástupov: Na súde spravodlivo súďte
a preukazujte si navzájom milosrdenstvo a láskavosť!“ (Zach 7,9)

≽ Pieseň č. 281
≽ Apoštolské vyznanie viery
≽ Kolekta
≽ Biblické čítania: Žalm – Ž 112 | Evanjelium – Jn 14,1-14
≽ Chválospev (1) + osobné svedectvo viery, oznamy
≽ Chválospev (2) + požehnanie detí
≽ Chválospev (3) + vykonanie dobrovoľnej finančnej zbierky
≽ Kázeň – 1Jn 2,28 – 3,2
≽ Spoločné modlitby a modlitba Pánova
≽ Pieseň č. 378
≽ Požehnanie: „Vedzte, že Hospodin je Boh, on nás utvoril, patríme mu, sme jeho ľud, ovce jeho pastviny.“ (Ž 100,3) Nech nás Pán Boh ochraňuje, vedie
a sprevádza po svojich cestách, na ktorých smieme okúšať Jeho dobrotu,
milosť a požehnanie. Amen.
≽ Záverečná prosba: „Amen! Ty nás požehnaj...“

KÁZŇOVÝ TEXT: 1Jn 2,28 – 3,2
28 Tak teda, deti moje, zostávajte v ňom, aby sme mali dôveru, keď sa zjaví,
a aby sme ním pri jeho príchode neboli zahanbení. 29 Ak viete, že je spravodlivý,
vedzte, že aj každý, kto koná spravodlivosť, narodil sa z neho. 1 Pozrite, akú veľkú lásku nám daroval Otec, aby sme sa volali Božími deťmi. A nimi sme. Svet nás
preto nepozná, lebo nepoznal jeho. 2 Milovaní, teraz sme Božími deťmi a ešte sa
neukázalo, čím budeme. Vieme, že keď sa zjaví, budeme mu podobní, lebo ho
uvidíme takého, aký je.

OZNAMY:
≽

Pobožnosť pre seniorov v DSS Betánia vo štvrtok 30.8. o 10,00h.

≽

Každú nedeľu o 9,00h sa stretávame pri ranných modlitbách.

≽

Bohoslužby s Večerou Pánovou v nedeľu 2.9. o 10,00h.

≽

Zasadnutie farského staršovstva v pondelok 3.9. o 17,00h.

≽

Hodinka s Renátou Kubáň,
riaditeľkou diakonického zariadenia Betánia n. o.,
v utorok 18.9. o 17,30h na
tému „Život seniora a jeho
problémy.“ Srdečne Vás
všetkých pozývame!

OFERA:
≽

Minulú nedeľu bola ofera 157 €. Ďakujeme veľmi pekne.

MYŠLIENKA JOHNA WESLEYHO:
„V srdci každého človeka je nevyčerpateľná zásoba bezbožnosti
a nespravodlivosti. Obe sú hlboko zakorenené v duši a iba všemocná Božia
milosť ju môže vyliečiť.“
(Breviár JW „Len s Kristom“, str. 92)

