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3. pôstna nedeľa

15. marca 2020

Premoženie zlých mocností
PROGRAM:

Predspev: Ó, Ježiši,...
Pieseň č. 81
Modlitba
Epištola: Ef 5,1-9
Pieseň č. 450
Evanjelium: L 11,14-28
Všeobecná viera kresťanská
Pieseň č. 83
Kázeň
Modlitba, Otčenáš
Pieseň č. 114
Antifóna č. 29
Pieseň č. 114 – dokončenie
Hudba na záver

Keď uzavriem nebesá, takže
nebude dažďa, alebo prikážem
kobylkám vy žrať zem, alebo
dopustím na svoj ľud mor, ľud
môj, ktorý je pomenovaný po
mne, sa pokorí, bude sa modliť,
hľadať moju tvár a odvráti sa
od svojich zlých ciest: vyslyším
ho z neba, odpustím mu hriech
a jeho krajinu vyliečim.
2Krn 7, 13 - 14

 Pri krste Miška CVAJNIGU za jeho život Pánu Bohu ďakujú rodičia,
krstní i starí rodičia a obetujú na Petržalský evanjelický kostol 100€.

Ofera z minulej nedele (08.03.2020) bola: 145,92€ (Pe) 56,20€ (Ru)
Ďakujeme za všetky prinesené milodary, obete a oferu!

V priestore pravidelných oznamov prinášame niekoľko typov v aktuálnej
situácii:
1) Obyčajné mydlo a voda sú základným a najefektívnejším opatrením.
Ostrihajte deťom aj sebe nechty na rukách.
2) Chlór a vysoká teplota sú základnými dezinfekčnými prostriedkami
na povrchy, podlahy a odevy.
3) Poranenia na pokožke dezinfikujte a zakryte náplasťou.
4) ZDRŽIAVAJTE SA DOMA, VETRAJTE, PRECHÁDZAJTE SA NA
ČERSTVOM VZDUCHU. VONKU TRÁVTE ČAS V MINIMÁLNOM POČTE
A PRESÚVAJTE SA PEŠO ALEBO AUTOM.
5) Nakupujte osobitne – najlepšie len jeden z rodiny a nie ten, ktorý
väčšinu dňa s deťmi.
5) Necestujte do ohrozených oblastí.
6) Rodičia detí – v nasledujúce dni nevystavujte seniorov v rodine
a rizikové skupiny kontaktu s deťmi (vnúčatami).
7) Živočíšne bielkoviny – mäso a vajíčka nechajte prejsť bodom varu.
Dodržujte hygienu rúk pri manipulácii s potravinami.
8) Konzumujte probiotiká – napr. kyslá kapusta, ovčia bryndza, jogurty..
9) Ak sa cítite chorí, rozlišujte príznaky. Lekára kontaktujte telefonicky,
ostaňte doma, čakajte na pokyny.
10) Nezatajujte akékoľvek detaily o zdravotnom stave a cestovateľskej
anamnéze, rovnako o ktoromkoľvek príbuznom a členovi domácnosti.
11) Racionálne sa zásobujte. Myslite na to, že vykupovaním zásob
vyháňate do priestoru obchodov väčšie množstvo potencionálnych
hostiteľov.
12) Noste rúška, ak ich nedostanete v lekárni ušite si ich.
13) Najmä však zachovávajme pokoj a modlime sa.
Bratia a sestry prosíme Vás, ak viete o nejakých našich senioroch, ktorí
ešte potrebujú pomoc s nákupom potravín a nemajú nikoho, dajte nám
vedieť na farský úrad.
V prípade potreby nás kontaktujte na našom telefónnom čísle:
02/63 82 75 59.
Pripomíname, že je potrebné uhradiť cirkevný príspevok za rok 2020,
ktorý je min.10,-€ za člena. Môžete tak urobiť aj v týchto dňoch a to
priamo na účet zboru: SK73 0900 0000 0051 5225 8740. Ďakujeme.

