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My sme tu všetci jedna rodina
· Pieseň na vstup: My sme tu všetci jedna rodina (deti)
· Privítanie
· Predspev: Tvoj ľud pre Tebou sa skláňa, Bože náš....
· Piesne detí: Láska Kristova, Som Tvojou ovečkou
· Slávnostná sláva, pozdrav, čítaná modlitba (M. Fraňo)
· Epištola: Ef 6, 1 - 4 (Betka Fančiová)
· Pieseň dorastu: Zídení ako rodina (sólo - manželia Barancovi)
· Evanjelium: Mt 21, 28 - 32 (Evka Guldanová)
· Všeobecná viera kresťanská
· Piesne dorastu: Zvelebený Pán, Všade tam kde sú... - požehnanie
detí
· Kázeň 1M 2, 1-10, modlitba
· Inštrumentálna skladba- Tá vzácna milosť
· Svedectvá (Katka Glancová, Pavel Fanči)
· Verš piesne ES 634, 1.verš
· Svedectvo z hranice (Ivan Lukáč)
· Verš piesne ES 634, 2.a 3.verš
· Oznamy ( M.Fraňo – zbierka, Z. Skláršová – uvedenie obedňajšej
aktivity, L. Bednár- organizačné pokyny)
· Áronovské požehnanie
· Záverečná pieseň – My sme tu všetci ....

Milodary
*
Pri poslednej rozlúčke s milovanou mamou, starou a prastarou mamou
Annou Halákovou smútiaca rodina Ing. Slavomíra Haláka ďakuje z celého srdca
za jej lásku, obetavosť a starostlivosť po celý život. Na cirkevné ciele venuje
milodar 100 €.
*
Bohuznáma sestra Mária venuje na potreby cirkevného zboru 50 €.
*
Bohuznáma sestra Miluše venuje na potreby cirkevného zboru 30 €.
*
Ofera z nedele 5.6. bola 181,55 a z pondelka 6.6. bola 55,30 €.

Oznamy:
*
V nedeľu 3. júla sa bude konať v Kežmarku v drevenom artikulárnom
kostole Evanjelický deň pod názvom „Hľaďme na Ježiša“. Program sa začína už
v sobotu večer 2. júla o 19-tej operou V. Kubičku „Mojžiš“.
Organizujeme z Bratislavy spoločný autobus, ktorý bude odchádzať v sobotu
dopoludnia, ubytovanie s raňajkami (prípadne aj večerou) je zabezpečené
v Poprade v Hoteli Satel a v nedeľu večer je plánovaný návrat do Bratislavy.
Dopravu hradí cirkevný zbor, poplatok za ubytovanie s raňajkami je 36 eur,
večera za doplatok 10 eur.
Je potrebné prihlásiť sa do štvrtka 16. júna u s. Bednárovej telefonicky na
tel.č.: 0910 747 818.
*
Západný dištrikt ECAV pozýva na Služby Božie v prírode. Prvé stretnutie
bude v Kremnických Baniach, v sobotu 18.6.2022 o 10.00h. Tešíme sa na Vás.

Služby Božie a stretnutia v 24. týždni
Utorok 14.6.

Štvrtok 16.6.

Piatok 17.6.
Nedeľa 19.6.
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Modlitebné stretnutie
Biblická hodina
nácvik spevokolu NEBUDE
Klubík- stretnutie najmenších detí s rodičmi
Služby Božie v EDS – Partizánska
Stretnutie Od-Mladu
Stretnutie DDorastu
Služby Božie,

10:30

Besiedka pre deti

