BULLETIN

03.03.2019
Predpôstna nedeľa

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

Kým je pre teba Ježiš?
káže: Štefánia Sklenarová, ECM Partizánske

≽ Predspev: Všade tam, kde sú ľudia zídení...
≽ Introit: Prorok Ámos zvoláva: Hľadajte Hospodina a budete žiť! (Am 5, 6)
≽ Pieseň 2
≽ Apoštolské vyznanie viery
≽ Kolekta
≽ Žalm – Ž 91
≽ Epištola – 2Kor 5, 11-21
≽ Chválospev (1)

+

svedectvo, oznamy

≽ Chválospev (2)

+

požehnanie detí

≽ Chválospev (3)

+

finančná zbierka

≽ Kázeň – Mk 8, 27-38
≽ Pieseň 6
≽ Večera Pánova
≽ Pieseň 209
≽ Požehnanie: Ja poznám svoje zámery, ktoré mám s vami. Sú to zámery pokoja a nie nešťastia; dám vám budúcnosť a nádej. (Jer 29, 11)
≽ Záverečná prosba: Nech dobrý Pán je stále s nami...

KÁZŇOVÝ TEXT: Mk 8, 27-38
27 Ježiš so svojimi učeníkmi vyšiel do dedín pri Cézarei Filipovej. Cestou sa svojich učeníkov spýtal: „Za koho ma ľudia pokladajú?“ 28 Odpovedali mu: „Za Jána
Krstiteľa, niektorí za Eliáša a iní za jedného z prorokov.“ 29 On sa ich opýtal: „A
za koho ma pokladáte vy?“ Peter mu odpovedal: „Ty si Kristus!“ 30 No on im dôrazne prikázal, aby o ňom nikomu nehovorili. 31 Potom ich začal učiť, že Syn
človeka musí mnoho trpieť. Zavrhnú ho starší, veľkňazi i zákonníci, zabijú ho, ale
na tretí deň vstane z mŕtvych. 32 Hovoril im to celkom otvorene. Peter ho odviedol nabok a začal mu dohovárať. 33 On sa obrátil k učeníkom a Petra pokarhal: „Choď za mňa, satan, lebo nemyslíš na Božie veci, ale na ľudské.“ 34 Zavolal
k sebe zástup aj s učeníkmi a povedal im: „Ak ma niekto chce nasledovať, nech
zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. 35 Lebo kto by si chcel zachrániť život, stratí ho. Kto však stratí svoj život pre mňa a pre evanjelium, zachráni
si ho. 36 Veď čo osoží človeku, ak získa aj celý svet, ale uškodí svojmu životu? 37 Čo dá človek na výmenu za svoj život? 38 Kto sa pred týmto cudzoložným
a hriešnym pokolením bude hanbiť za mňa a za moje slová, za toho sa bude
hanbiť aj Syn človeka, keď príde v sláve svojho Otca so svätými anjelmi.“

OZNAMY:
≽ V utorok 5.3. bude biblická hodina o 17,30h. Téma: Gn 4 – Kain a Ábel.

Srdečne Vás pozývame k štúdiu Písma svätého.
≽ V stredu 6.3. na Popolcovú stredu budú bohoslužby s Večerou Páno-

vou o 17,00h. V rámci týchto bohoslužieb si chceme uvedomiť to, čo hovorí Božie slovo: „...veď prach si a do prachu sa vrátiš.“ (Gn 3, 19)
≽ V nedeľu 10.3. budú bohoslužby o 10,00h. Bohoslužby povedie farská

vedúca laikov, s. Magdaléna Čisárová. Pozývame Vás.
≽ V nedeľu 24.3. bude Farská konferencia po bohoslužbách.
≽ Stále je možnosť zakúpiť si Heslá 2019 v cene 4,50€ a Ohnisko za 0,90€.

OFERA:
 Ofera z nedele 24.02.2019 vyniesla 70€. – Veľmi pekne ďakujeme.

