BULLETIN

09.09.2018
15. nedeľa po Svätej Trojici
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tel.: 02/381 31 112 ǀ mobil: 0911 786 411 ǀ e-mail: bratislava@umc.sk
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Ak žijeme Duchom, podľa Ducha konajme
káže: prof. Pavel Procházka

≽ Predspev: „V Tvojich dvoranách túžim stáť...“
≽ Pozdrav:
Farár: Milosť nášho Pána Ježiša Krista nech je s nami všetkými.
Zbor: I s tebou.
Farár: Vzkriesený Kristus je uprostred nás.
Zbor: Bohu vďaka!

≽ Introit: „Pánov deň príde ako zlodej. Vtedy sa nebesá s rachotom pominú, živly sa rozplynú v ohni a zem i jej diela budú súdené. Keď sa toto všetko má rozplynúť, akí musíte
byť svätí a nábožní vo svojom správaní vy, čo túžobne očakávate príchod Božieho dňa,
keď sa nebesá rozplynú v ohni a v páľave? Podľa jeho prisľúbenia očakávame nové nebo
a novú zem, v ktorých prebýva spravodlivosť.“ (2Pt 3,10-13)

≽ Pieseň č. 209
≽ Apoštolské vyznanie viery + kolekta
≽ Biblické čítania: Starý zákon – Ez 36,21-25 | Evanjelium – Lk 9,23-27
≽ Chválospev (1) + osobné svedectvo viery, oznamy
≽ Chválospev (2) + požehnanie detí
≽ Chválospev (3) + vykonanie dobrovoľnej finančnej zbierky
≽ Kázeň – Ga 5,25 – 6,7
≽ Spoločné modlitby a modlitba Pánova
≽ Pieseň č. 253
≽ Požehnanie: „Peter, apoštol Ježiša Krista, vyvoleným, ktorí ako cudzinci žijú v diaspóre
v Ponte, Galácii, Kapadócii, Ázii a Bitýnii, vyvoleným, ktorých Boh Otec vopred poznal
a Duchom posvätil, aby sa poslušne odovzdali Ježišovi Kristovi a boli pokropení jeho krvou: Milosť a pokoj v hojnej miere! Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý
nás podľa svojho veľkého milosrdenstva vzkriesením Ježiša Krista z mŕtvych znovuzrodil
pre živú nádej, pre nehynúce, nepoškvrnené a nevädnúce dedičstvo pripravené
v nebesiach pre vás.“ (1Pt 1,1-4) Amen.

≽ Záverečná prosba: „Nech dobrý Pán je stále s nami...“

KÁZŇOVÝ TEXT: Ga 5,25 – 6,7
25 Ak žijeme Duchom, podľa Ducha aj konajme! 26 Nehľadajme prázdnu slávu,
nedráždime sa navzájom a nezáviďme jeden druhému! 1 Bratia, keby aj niekoho pristihli pri nejakom poklesku, vy, čo ste vedení Duchom, napravte ho v duchu miernosti a každý daj si pozor sám na seba, aby si i ty nepadol do pokušenia. 2 Jedni neste bremená druhých, a tak naplníte Kristov zákon. 3 Lebo ak si
niekto myslí, že je niečím, a nie je ničím, sám seba klame. 4 Nech každý skúma
svoje konanie, a tak sa bude mať čím chváliť sám pred sebou, ale nie pred
iným. 5 Lebo každý bude niesť svoje bremeno. 6 Kto je vyučovaný v slove,
nech sa rozdelí o všetko, čo má, s tým, kto ho vyučuje. 7 Nemýľte sa! Boh sa
nedá vysmievať, lebo čo človek rozsieva, bude aj žať.

OZNAMY:
≽ Každú nedeľu o 9,00h sa stretávame pri ranných modlitbách.
≽ Bohoslužby v nedeľu 16.9. o 10,00h. Káže domáci brat farár Ivan Lukáč.
≽ Hodinka s Renátou Kubáň, ria-

diteľkou diakonického zariadenia Betánia n. o., v utorok 18.9.
o 17,30h na tému „Život seniora
a jeho problémy.“ Srdečne Vás
všetkých pozývame!
≽ Nočné modlitby 8/1 v piatok

a sobotu 21. – 22.9. od 22,00h
do 6,00h v modlitebni. Názov „8/1“ znamená nepretržité modlitby 8 hodín
počas celého večera a noci. Po hodine sa striedajú jednotlivci či skupinky.
Tak sa vytvorí jedna nepretržitá 8 hodinová reťaz modlitieb. Môžete sa zapísať do zoznamu pri východe z modlitebne.

OFERA:
≽ Minulú nedeľu bola ofera 115,25 €.

Ďakujeme veľmi pekne za Vaše príspevky. 

