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Číslo účtu - IBAN SK95 1100 0000 0029 2686 8064

Vďačnosť je ovocie Ducha Svätého
· Introit, privítanie
· Predspev - Najsvätejší...
· Pieseň č. 366
· Sláva, pozdrav, kolekta
· Epištola - G 5, 16-23
· Pieseň č. 381 - požehnanie detí
· Evanjelium - L 17, 11-19
· Viera všeobecná kresťanská
· Pieseň č. 352
· Kázeň - 2M 15, 2. 13-18
· Modlitba, oznamy, požehnanie
· Pieseň č. 222 - 1. verš
· Antifóna č. 61
Kňaz: Ďakujte Hospodinu, lebo je dobrý. Sláva Bohu.
Zbor: Veď Jeho milosť trvá na veky. Sláva Bohu.
· Kolekta, Áronovské požehnanie
· Pieseň č. 222 - 2. verš
Kázňový text: 2. kniha Mojžišova 15.kap., verše 2.13-18
Silou a chválospevom je mi Hospodin; stal sa mi záchranou. On je môj Boh,
budem Ho oslavovať; Boh môjho otca, budem Ho zvelebovať.
....

Milodary:
*

Bohuznámi manželia Jozef a Zuzana venujú cirkevnému zboru milodar 50€.

*

Bohuznámy brat Milan venuje cirkevnému zboru milodar 40€.

*
Bohuznámy brat Ivan s vďakou Pánu Bohu za úspešné vykonanie kaplánskych
skúšok venuje milodar 50€.
* Ofera z nedele 6.9. bola 119,69 €.

Oznamy:
*
Pravidelné zborové aktivity začnú od 20. septembra – detská besiedka
(nedeľa o 10.30 hod.) konfirmačné vyučovanie (1. ročník v stredu o 15.00 hod.,
2. ročník v piatok o 14.30 hod.), štúdium Biblie v utorok o 18.00 hod., nácvik
spevokolu v utorok o 19.00 hod. Srdečne Vás pozývame.
Biblická hodina a nácviky spevokolu sa budú konať dočasne v kostole z dôvodu
hygienických opatrení. Srdečne pozývame!
*

Všetky deti, ktoré dovŕšili vek 12 rokov, pozývame na konfirmačnú prípravu.
Prihlásiť sa môžu u brata farára, alebo v kancelárii farského úradu.

*

Vnútromisijný výbor Bratislavského seniorátu a dcérocirkev Sereď pozývajú
na seniorálne stretnutie evanjelických žien, ktoré sa bude konať dnes o 15.00
hod. v evanjelickom kostole v Seredi. Témou stretnutia je biblický verš zo
Skutkov 20,35: „Vo všetkom som vám ukázal príklad, že tak musíme pracovať a
ujímať sa slabých a pamätať na slová Pána Ježiša; veď On povedal:
Blahoslavenejšie je dávať ako brať.“ Srdečne pozývame!

*

27.9.2020 sa uskutoční v ev.kostole v Necpaloch ordinácia novokňazov, na
ktorej bude ordinovaný aj náš brat kaplán Ivan Lukáč. V prípade záujmu zúčastniť
sa tejto slávnosti vás prosíme, keby ste sa prihlásili do 15.9. u s. Bednárovej na
tel.č.: 0910 747 818 z dôvodu zabezpečenia odvozu a rezervácie miesta v
kostole.

