BULLETIN

14.10.2018
20. 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 FB: www.facebook.com/ECMBAStareMesto
číslo účtu: IBAN - SK700900 0000 0000 11472097

Keď strácam pôdu pod nohami
káže: Ing. Kvetoslav Jež
≽ Predspev: „V Tvojich dvoranách túžim stáť...“

≽ Introit: Prorok Izaiáš zvoláva: „Hospodin, zmiluj sa nad nami, očakávame ťa, každé ráno
buď našou silou a v čase súženia našou spásou.“ (Iz 33,2)
≽ Pieseň č. 3
≽ Apoštolské vyznanie viery
≽ Kolekta
≽ Biblické čítania: Evanjelium – Mt 14,22-33 | Epištola – 2Kor 12,7b-10
≽ Chválospev (1) + osobné svedectvo viery, oznamy
≽ Chválospev (2) + požehnanie detí
≽ Chválospev (3) + vykonanie dobrovoľnej finančnej zbierky
≽ Kázeň – Ž 40,2-6
≽ Spoločné modlitby a modlitba Pánova
≽ Pieseň č. 322
≽ Požehnanie: „Požehnaný je muž, ktorý dôveruje Hospodinovi a ktorého nádejou je Hospodin.“ (Jer 17,7) Milosť Božia buď vždy s Vami! Amen.

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

KÁZŇOVÝ TEXT: Ž 40,2-6
2 Túžobne som očakával na Hospodina, sklonil sa ku mne a počul moje volanie o pomoc.
3 Vytiahol ma z jamy hrôzy, z bahna a blata. Nohy mi postavil na skalu a spevňuje moje
kroky. 4 Do úst mi vkladá novú pieseň, chválospev na nášho Boha. Mnohí to uvidia, budú
sa báť a dúfať v Hospodina. 5 Blahoslavený muž, ktorý svoju nádej vkladá do Hospodina
a neobracia sa k nafúkancom ani k tým, čo sa uchyľujú ku klamstvu. 6 Veľa divov si vykonal, Hospodin, môj Bože, a v tvojich zámeroch s nami sa ti nik nevyrovná. Chcel by som to
hlásať a vyrozprávať, je toho však viac, než sa dá spočítať.

OZNAMY:
≽ Biblická hodina v utorok 16.10. o 17,30h. Venujeme sa témam: „Kto je Ježiš?“
≽ Bohoslužby pre seniorov v DSS Pri kríži v Dúbravke v stredu 17.10. o 16,00h.
≽ Nočné modlitby 8/1 začínajú v piatok 19.10. od 22,00h a končia v sobotu 20.10. o 6,00h.
≽ Na sobotu 20.10. je naplánovaná brigáda v modlitebni. Plánujeme vykonať technické
úpravy a menšie zmeny (premiestnenie klavíra, elektrického piana, projektoru). Pokiaľ
nám môžete pomôcť, budeme radi.
≽ Bohoslužby na budúcu nedeľu 21.10. budú venované seniorom. Finančná zbierka bude
určená na Personálny fond našej cirkvi. Po bohoslužbách je naplánovaná zborová hodina v zasadačke na Panenskej 12.
≽ Zasadnutie farského staršovstva v pondelok 22.10. o 17,00h v malej sále za modlitebňou. Prosíme, aby si členovia farského staršovstva zaznačili tento termín.
≽ Celoslovenská konferencia Detskej misie v dňoch 26. – 28.10. v Banskej Bystrici.
Bližšie informácie u sestry Mgr. Henriety Kocevovej (kocevovahenrieta@gmail.com).
≽ Hodinka s Mohamadom Safwan Hasnom, predsedom Islamskej nadácie na Slovensku
a imámom v pondelok 29.10. o 17,30h. Téma besedy: „Islam – minulosť a súčasnosť“.
≽ Víkendovka „The Koinonia“ v dňoch 2. – 4.11. na Chate pod Hrbom – nad Ľubietovou.
Prihlášky sú k dispozícii pri východe z modlitebne. V prípade otázok kontaktujte Oblastného vedúceho laikov brata Bc. Pavla Absolona (0904 506 677).
≽ Stretnutie staršovstiev a pracovníkov ECM SO v dňoch 16. – 17.11. v Dolnom Kubíne.
Brat Bc. Pavol Absolon povzbudzuje k účasti aj našich členov staršovstva.

OFERA:
≽ Minulú nedeľu bola ofera 187,19 €.
Ďakujeme veľmi pekne za Vaše príspevky. Vážime si to! 

