3. Nedeľa po sv. Trojici

17. jún 2018

Piesne: 187, 248, 199, 490
Starozmluvný text : Micheáš 7:18-19
Epištola: List Efezským 2:1-10
Evanjelium: Matúš 9:9-13
Kázňový text: Lukáš 15:1-7
A – 27
Kňaz: Blúdili sme ako ovce a šli sme vlastnou cestou.
Zbor: Kristus ako dobrý pastier položil život za ovce.
Oznamy
Utorok 19.6.
Biblická hodina seniorov
(Lutherova sieň)

2 Kor 9,7: Každý (nech dá), ako si umienil v srdci, nie z neochoty alebo z prinútenia;
lebo ochotného darcu miluje Boh!

10:00

Čitateľský klub
17:00
Záverečné stretnutie. Podľa inštrukcií sestry farárky Z. Jurechovej: Každý prinesie
knihu či texty, ktoré má rád. (Je to otvorené pre každého, bez ohľadu na vek, kto má
rád literatúru a má chuť a čas stráviť večer v príjemnej spoločnosti).
Pozývame do modlitebnej reťaze, ktorá prebieha vždy v utorok medzi 21:0022:00. Kto by ste chceli byť jej súčasťou, píšte o info na bstupicky@gmail.com
Streda 20.6.
Biblická hodina mládeže
(Lutherova sieň)

Milodary:
Sestra Michelle Hradecká venuje na organ 2000.-KČ
Sestra Vidmanová venuje pre potreby cirkevného zboru 300.-KČ
Brat Ľ. Vyšný venuje pre potreby cirkevného zboru 300.-KČ
Bohuznámi manželia venujú pre potreby cirkevného zboru 1000.-KČ

19°°

Štvrtok 21.6.
Nácvik cirkevno-zborového spevokolu

18°°

Nedeľa 24.6. 4. nedeľa po sv. Trojici
Služby Božie

9:30

Detská besiedka

9:30

Ofera z uplynulej nedele, 10. júna v 2. nedeľu po sv. Trojici bola
.-KČ.
Presbyterstvo CZ na svojom zasadnutí v pondelok 4.6. prijalo uznesenie, že ofera zo
služieb Božích dňa 24.6. 4. nedeľu po Trojici bude venovaná na organ chrámu Božieho.

Predsedníctvo a presbyterstvo cirkevného zboru vás, milí bratia a sestry, vyzýva
k úhrade cirkevného príspevku (dane). Môžete tak urobiť vždy po sl. Božích u brata
kurátora P. Číčela alebo zaslaním finančnej čiastky na číslo účtu cirkevného zboru.
Podľa uznesenia cirkevnozborového konventu sa cirkevný príspevok (daň) platí
nasledovne:
Pracujúci člen – 1000.-KČ/rok
Študent, senior, materská dov. – 600.-KČ/rok
Pri platení prostredníctvom prevodu na účet nezabudnite uviesť meno a rok za
ktorý cirkevnú daň hradíte.
Číslo účtu cirkevného zboru:
183563032/0300
Na základe rozhodnutia konventu cirkevného zboru konaného 4.3.2018 cirkevný zbor
vyhlasuje celocirkevnú zbierku na organ v chráme Božom sv. Michala V Jirchářích.
Cieľová suma zbierky je stanovená na 500 000.- KČ. Zbierka bude určená na doplnenie
organa tromi registrami, ktoré ešte organu chýbajú a zároveň organ po maľovaní
chrámu Božieho vyčistiť a naladiť. Zbierka bude prebiehať až do zhromaždenia
cieľovej sumy.
ECAV v ČR pripravuje výlet po stopách Česko-Slovenskej vzájomnosti v termíne 28.30.9.2018. Navštívime Bradlo, Myjavu, Kopčany a iné miesta spojené so vznikom ČSR.
Prihlásiť sa môžete u br. J. Macu alebo u s. J. Halukovej.

