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Duchovný update
·

Prelúdium

·

Predspev: Najsvätejší

·

Konfiteor

·

Pieseň ES 213

·

Sláva, pozdrav, kolekta

·

Evanjelium: L 17, 11-19

·

Viera všeobecná kresťanská

·

Pieseň ES 362, 1.-2. verš – požehnanie detí

·

Voľba generálneho dozorcu ECAV na Slovensku

·

Pieseň ES 362, 3. verš

·

Kázeň: Neh 8, 1-12, modlitba, požehnanie

·

Inštrumentálna skladba (na klavíri hrá: Alex Pomšár)

·

Výsledok volieb generálneho dozorcu ECAV na Slovensku

·

Pieseň ES 496, 1. verš

·

Áronovské požehnanie

·

Pieseň ES 496, 2.-3. verš

Oznamy:
*

Od najbližšieho utorka 20.9. začíname aj pravidelné zborové
aktivity – biblické hodiny a nácviky spevokolu. Budú prebiehať
v pravidelnom čase každý utorok o 17:30 a 18:30 hod. Budúcu
nedeľu 25.9. budú Služby Božie s prislúžením sviatosti Večere
Pánovej. Srdečne Vás pozývame!

*

Prosíme rodičov a starých rodičov detí, ktoré dovŕšili 12 rokov, aby
prihlásili svoje deti na konfirmačnú prípravu, ktorá bude prebiehať
od 30.9. každý piatok o 14:45 hod. Viac informácií u brata farára
Libora Bednára.

*

Ekumenický výbor ECAV a Rada pre ekumenizmus Bratislavskej
arcidiecézy Vás pozývajú na Ekumenickú modlitbu pri
príležitosti Oslavy Božieho stvorenstva a spoločné upratovanie
lesa v MČ Bratislava - Dúbravka. Podujatie sa uskutoční 24.9.
o 9:00 hod. pri Kostole sv. Kozmu a Damiána v Dúbravke. Srdečne
pozývame!

*

Rodinné spoločenstvo ECAV srdečne pozýva na 17. konferenciu
v termíne 27. – 29.10. Hotel Hutník v Tatranských Matliaroch.
Téma konferencie je „Teplo domova – pekné bývanie, alebo: abyže
nám dobre bolo...“
Viac informácií nájdete na https://www.rodinnespolocenstvo.sk/

*

Srdečne Vás pozývame na seniorátne stretnutie Výboru pre
zborovú diakoniu BAS, ktoré sa uskutoční dňa 2.10. o 14:30 hod.
v evanjelickom chráme Božom v Pezinku s názvom: Použi moje
ruky, Pane. Pozvanie na stretnutie prijal brat plk. Mgr. Viktor Sabo,
generálny duchovný Ústredia ekumenickej a pastoračnej služby.

*

Ofera z nedele 11.9. bola 261,32 €.

