
3. nedeľa adventná                             11. 12. 2016

„Pripravovateľ cesty Pánovi“

Piesne: 25,26, 203,21
SZ text: Iz 40,1-11
Epištola: 1K 4,1-5 
Evanjelium: Mt 11,2-10
Kázňový text: J 1,36-42

A – 4
Kňaz: Pripravujte cestu Pánovi.
Zbor: Vyrovnávajte chodníky Bohu nášmu.

Oznamy:

Utorok 13.12. Divadelný krúžok 18°°

Streda 14.12. Biblická hodina seniorov 10°°
Biblická hodina mládeže 19°°

Štvrtok 15.12. Spevokol 18°°

Piatok 16.12. Náboženská výchova 15°° - 18°°
Konfirmačná príprava 16°° a 17°°

Nedeľa 18.12. 4. nedeľa adventná 9:30

Detská besiedka 9:30

Pozývame vás, milí  bratia a sestry, na komentovanú prehliadku výstavy
obrazov Lucasa Cranacha (môžeš v krátkosti priblížiť osobu L. C.), ktorá sa
uskutoční dňa 17.12. (sobota) v Šternberskom paláci. Zraz je v sobotu
17.12.  o  14°° na  Hradčanskom  námestí  pri  arcibiskupskom  paláci.
Výstavou nás prevedie sestra Lenka Hudobová. Treba počítať so vstupným
cca  150  KČ  na  osobu.  Záujem nahláste  do  16.12.  bratovi  farárovi  M.
Čopovi. 

V uplynulom týždni sa dožili svojich narodenín a životných jubileí 
naši bratia a sestry: 
XXX

Želáme im hojnosť Božieho požehnania s prianím Písma svätého:(Ž29,11)
Hospodin dáva silu svojmu ľudu. Hospodin požehnáva svoj ľud pokojom. 

Ofera z minulej nedele 4.12.2016, 2. nedele adventnej 3 501.- KČ.

Ofera z dnešnej nedele je venovaná na podporu učiteľov a detí zo 
školy Yeda Chini, Tanzánia.

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

Okrem literatúry ponúkame vianočné oplátky.

Milodary:

Sestra Dana Lukáčová venuje na zvon kostola 1000,- CZK. 
Ďakujeme rodine Szeredi za prípravu dnešného občerstvenia a bratovi doc.
Hroboňovi za kvetinovú výzdobu. 

Za Vašu štedrosť srdečne ďakujeme, ochotného darcu miluje Boh!

Slovenský ev.a.v. Cirkevný zbor v Prahe na návrh presbyterstva CZ 
vyhlasuje zbierku na zvon kostola pri príležitosti 70. výročia založenia 
zboru a 500. výročí reformácie. 

Výzva: Prosíme všetkých bratov a sestry, ktorí zatiaľ v tomto roku (alebo
aj za minulý rok) nemajú uhradenú cirkevnú daň, aby tak urobili do konca
kalendárneho  roka.  Cirkevno-zborový  konvent  stanovil  výšku  cirkevnej
dane nasledovne: 
dospelý pracujúci – 1000 KČ/ rok
dôchodcovia, študenti, mamičky na mat. Dovolenke – 600 KČ/rok
deti do konfirmácie – 0 KČ/ rok
Zaplatiť je možné v hotovosti u br. Číčela, prevodom na účet cirkevného
zboru alebo bankovou zloženkou.
číslo účtu: 183563032/0300
Do textu pre prijímateľa prosíme uviesť tieto informácie: cirkevná
daň, rok, meno.

Srdečne vás po bohoslužbe pozývame do Lutherovej siene na
s poločné stretnutie pri občerstvení.  


