
2. nedeľa po Zjavení 15. 1. 2017

„Ježišova prítomnosť posväcuje domácnosť“

Piesne: 351, 558, 559, 442
Epištola: Efezským 1, 7-14
Evanjelium: Ján 5, 31 - 36
Kázňový text: Józue 24, 15b

A – 18
Kňaz: Ver v Pána Ježiša Krista a budeš spasený ty aj tvoj dom.
Zbor: Ja a môj dom budeme slúžiť Hospodinu. 

Oznamy:

Streda 18.1. Biblická hodina seniorov 10°°

Služby Božie duchovných ECAV v ČR 15:45

Biblická hodina mládeže 19°°

Štvrtok 19.1. Spevokol 18°°

Piatok 20.1. Náboženská výchova 15°° - 18°°
Konfirmačná príprava 16°° a 17°°

Nedeľa 22.1. 3. nedeľa po Zjavení 9:30
spomienkové služby Božie pri 165. výročí 
úmrtia Jána Kollára

Zvesťou Božieho slova poslúži sestra farárka Mgr. Andrea 
Cabadová, zborová farárka CZ ECAV na Slovensku, Mošovce

Detská besiedka 9:30

Pondelok 23.1. pietna spomienka, uloženie kvetov na hrobe 
Jána Kollára
Olšanské cintoríny 15:00

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

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

Želáme im hojnosť Božieho požehnania s prianím Písma svätého:
Ale náš Pán Ježiš Kristus a Boh, náš Otec, ktorý si nás zamiloval a dal
nám večné potešenie a dobrú nádej milosti, nech vám On sám potešuje
srdcia a utvrdzuje ich v každom dobrom skutku a slove!

2 Tesalonickým 2, 16-17

Ofera z minulej nedele 8.1. , 1. nedele po Zjavení činí 2 362.- KČ 

Milodary:
6.1. Bohuznámy brat venuje 1000.- KČ na potreby cirkevného zboru
12.1. Brat Ľ. Vyšný venuje 300.- KČ na potreby cirkevného zboru

Za Vašu štedrosť srdečne ďakujeme, ochotného darcu miluje Boh!

Slovenský ev.a.v. Cirkevný zbor v Prahe na návrh presbyterstva CZ 
oznamuje že naďalej prebieha  zbierka 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.

Ďalšie informácie nájdete na našich web a fb stránkach:
praha-sk.ecav.cz
ECAV Praha Sk


