1. Slávnosť svätodušná
9. jún 2019
Zoslanie Ducha Svätého. Pamiatka posvätenia chrámu
Piesne:
165, 167, A 42, 175, 169, 581 A 72
Žalm:
Žalm 118, 24 - 29
Evanjelium: Ján 14, 15 - 21
Kázňový text:

V rámci služieb Božích privítame návštevu bratov a sestier z Evanjelickej
cirkvi a.v. zo Slovinska s bratom biskupom Gezom Ernišom
Ofera zo služieb Božích bude venovaná pre potreby ECAV v ČR.
Detská besiedka

9:30

Služby Božie 23.6. – Záver školského roka
Antifóna 42
Kňaz: Príď, Duchu Svätý, naplň nás svojimi darmi.
Zbor: Zhromažď všetky národy v jednotu viery.

Po službách Božích si môžete zakúpiť: Evanjelický posol spod Tatier, k dispozícii
sú aj zdarma Evanjelické noviny, ostatnú literatúru je možné zakúpiť budúci
týždeň.

Antifóna 72
Kňaz: Aké sú milé Tvoje príbytky, Hospodine mocností!
Zbor: Duše nám túžia po sieňach Hospodinových.

Ofera z uplynulej nedele, 2. júna v nedeľu po Vstúpení bola 2 424.-KČ

Oznamy:
10. 6. Pondelok 2. Slávnosť svätodušná
Služby Božie

18:00

11.6. Utorok – Biblická hodina seniorov

10:00

Modlitebná reťaz prebieha vždy v utorok medzi 21:00-22:00. Kto by ste
chceli byť jej súčasťou, píšte o informácie na bstupicky@gmail.com
12.6. Streda – Biblická hodina mládeže

19:00

13.6. Štvrtok Nácvik spevokolu

18:00

Vyučovanie náboženstva
Konfirmačná príprava

nebude
nebude

15.6. Sobota – Program k roku Johanna Mathésia v Jáchymove
16.6. Nedeľa – Služby Božie. Svätá Trojica
Služby Božie

9:30

Milodary:
Brat Pavol Jančo venuje na potreby cirkevného zboru 1 000.-KČ
Brat Vladimír Marko s rodinou venujú 2000.-KČ na potreby cirkevného zboru.
Bohuznáma sestra s vďakou voči Pánu Bohu za Jeho milosť a požehnanie
a s vďakou za to, že Slovenský ev.a.v. cirkevný zbor sa stal jej duchovným
domovom venuje na potreby cirkevného zboru 20.-EUR
Za vašu štedrosť vám ďakujeme aj slovami apoštola Pavla:
Každý (nech dá), ako si umienil v srdci, nie z neochoty alebo z prinútenia; lebo
ochotného darcu miluje Boh!
2 Kor 9,7
Zbierka na organ:
Vyzbieraná suma: 128 824.-KČ; 25,8 % cieľovej sumy.
Informácia 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 cirkevno-zborového 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

