
19. nedeľa po Trojici 2. október 2016

„Poďakovanie za úrody zeme“

Piesne: 336, 363, 301 v. 1, 364
Žalm: Žalm 145, 15 - 21
Kázňový text: L 17, 11 - 19

A – 77
Kňaz: Len dobrý údel a dokonalý dar pochádza zhora od Otca svetiel.
Zbor: Jeho dobrota a milosť sprevádzať nás budú po celý život.

Oznamy:

Pondelok 3.-4. 10. Stretnutie cirkevnej rady SCEAV a 
konzistória ECAV v ČR
 
Streda 5.10. Biblická hodina seniorov 10°°

Biblická hodina mládeže 19°°

Štvrtok 6.10. Spevokol 18°°
Piatok 7.10. Náboženská výchova 15°° - 17°°

Konfirmačná príprava 16°° a 17°°

Nedeľa 9.10 10. nedeľa po sv. Trojici
Kanonická vizitácia 9:30

Detská besiedka 9:30
Po službách Božích zasadne cirkevno-
zborové presbyterstvo

Cirkevný zbor uspriada pre deti ale aj rodičov tohto roku 
Drakiádu – púšťanie šarkanov
Nedeľa, 9.10. od 14:30, 
Miesto: Lúka medzi oborou Hvězda a OD Kaufland (Vypich).

Pri východe z chrámu zakúpiť: Evangelicus 2016; Tranovského 
kalendár 2016; evanjelický nástenný kalendár, Tesnou bránou 2016, 
Brožúru ERC 2017 – Cirkvi v ČR združené v ERC,

Tento týždeň sa dožili svojich narodenín a životných jubileí 
naši bratia a sestry: 

XXX

Želáme im hojnosť Božieho požeh nania s prianím Písma svätého:

Pane, ku komu pôjdeme? Slová večného života máš.
Ján 6, 68

Ofera z minulej nedele 25.9.2016 , 18. po Trojici 3 653.- KČ

Milodary:
rod. Gáboríkova pri krste syna Patrika venuje na opravu kostola 1000.-
KČ.
Mladomanželia Valáškoví pri vstupe do manželstva venujú na nový 
zvon kostola 2000.- KČ a kvety na oltár.

Za Vašu štedrosť srdečne ďakujeme, ochotného darcu miluje Boh!

Po  službách  Božích  vás  srdečne  pozývame  na  stretnutie  a
rozhovory, pohostenie do zb. miestnosti.

Za prípravu pohostenia dnes ďakujeme .

Oznamy a ďalšie aktuálne informácie o živote cirkevného zboru 
nájdete aj na webovej stránke nášho zboru:
http://praha-sk.ecav.cz/

Informácie o aktivitách cirkevného zboru nájdete aj na sociálnej
sieti facebook: ECAV Praha

http://praha-sk.ecav.cz/

