Nedeľa po Novom roku
3. január 2016
„cez ťažkosti k radosti“
Piesne:
Epištola:
Evanjelium:
Kázňový text:

213, 502, 72, 509
1 Petra, 4, 12 - 19
Matúš 2, 13 - 23
Marek 1, 40 - 45

A – 16
Kňaz: Svetlo prišlo na svet. Chváľte Pána.
Zbor: Nemilujme tmu, ale svetlo. Chváľme Pána
Oznamy:

Tranovského kalendár
Evanjelický stolový kalendár a nástenný kalendár
Taktiež je možné zakúpiť oblátky.
Tento týždeň sa dožili svojich narodenín a životných jubileí naši
bratia a sestry: XXX
Želáme im hojnosť Božieho požehnania s prianím Písma svätého:
1 Peter 2:9-10 Ale vy ste vyvoleným rodom, kráľovským kňazstvom,
svätým národom, ľudom Jemu vlastným, aby ste zvestovali cnostné
skutky Toho, ktorý vás povolal z tmy do svojho predivného svetla.
Kedysi neboli ste ani len ľudom, a teraz ste ľudom Božím; žili ste bez
zmilovania, a teraz ste došli zmilovania.

Biblické hodiny tento týždeň nebudú.

Ofera: nedeľa po Vianociach 27.12.2015 - 1063.- KČ
31.12.2015, Starý rok – 1370.- KČ
1.1.2016, Nový rok – 920.- KČ

V utorok 5. januára pozývame na Trojkráľový koncert so
začiatkom o 18°° hodine v chráme Božom. Účinkujú: Duae
Tastae Cantates a Vladimír Kopáčik.

Ochotného darcu miluje Boh!

Služby Božie na sviatok Zjavenia Pána Ježiša Mudrcom,
6.januára 2016 sa budú konať o 17°°.
Vo štvrtok 7. januára o 18°° sa ukutoční prednáška Prof.
PhDr. Jana Rychlíka, DrSc. na tému: „Príčiny veľkých
imigračných pohybov“. Miesto konania: Slovenský dom,
Soukenická ul. 3.
Služby Božie na budúci týždeň 10. januára, 1. nedeľu po
Zjavení sa budú konať v riadnom čase o 9:30.
Detská besiedka bude v čase hlavných služieb Božích.
Dávam do pozornosti sl. Božie o 2 týždne, 2. nedeľu po
Zjavení, Téma: Ježišova prítomnosť posväcuje domácnosť, v
rámci sl. Božích bude požehnanie manželstiev.
Po službách Božích si môžete pri východe z chrámu zakúpiť:
Evangelicus 2016

Pozývame vás všetkých na spoločné stretnutia po sl. Božích v
Lutherovej sieni.
Dnes za prípravu pohostenia ďakujeme
Oznamy a ďalšie aktuálne informácie o živote cirkevného zboru
nájdete aj na webovej stránke nášho zboru:
http://praha-sk.ecav.cz/

