NEDEĽNÝ
Cirkevného zboru ECAV Bratislava-Petržalka, Strečnianska 15
Tel.: 02/63 82 75 59; E-mail: petrzalka@ecav.sk; Web: www.ecav-petrzalka.sk;
Facebook: CZ ECAV Petržalka Účet: SK73 0900 0000 0051 5225 8740

Pamiatka posvätenia chrámu

25.októbra 2020

Boží dom
PROGRAM:
Oslovenie, privítanie
Predspev: Najsvätejší,...
Pieseň č. 326 (1. a 4.verš)
Sláva, pozdrav, kolekta
Žalm 122
Pieseň č. 635
Evanjelium: L 19, 1-10
Viera všeobecná kresťanská
Báseň
Hudobný predel
Kázeň – Zj 21,3-4
Modlitba, Otčenáš, požehnanie
Oznamy
Pieseň č. 347 (1. verš)

1

Videl som nové nebo a novú zem,
lebo prvotné nebo a prvotná zem sa
pominuli a mora už niet. 2 A videl som
sväté mesto, nový Jeruzalem,
zostupovať z neba od Boha,
pripravený ako nevestu vyzdobenú
svojmu ženíchovi. 3 A počul som
mohutný hlas od trónu: Ajhľa, stánok
Boží s ľuďmi; prebývať bude s nimi a
oni budú Jeho ľudom a On, Boh, bude
s nimi, 4 zotrie im každú slzu z očí a
smrť už viac nebude, ani smútok, ani
plač, ani bo- lesť už viac nebude, lebo
prvotné sa pominulo. 5 A Ten, ktorý
sedel na tróne, povedal: Ajhľa, všetko
tvorím nové.
Zjavenie Jána 21,1-5a

Antifóna č. 72
Áronovské požehnanie
Pieseň č. 347 (2. a 3. verš)


Pri rozlúčke s našou sestrou Vierou Šrankovou rod.Repovou za jej
život Pánu Bohu ďakujú jej najbližší, dcéra Liliana s rodinou a súrodenci
Milan a Drahomíra a darujú na Petrž.ev.kostol 50€

Brat Vladislav Žiška pri platení CP ďakuje za Božiu ochranu
a požehnanie v rodine a v živote a daruje na Petrž.ev.kostol 60€

Ďakujeme za všetky prinesené milodary, obete a oferu!

NEDEĽA

PIATOK
SOBOTA

NEDEĽA

25.10. 09:30 SB pri Pamiatke posv. chrámu v Petržalke
na YouTube kanáli CZ ECAV Petržalka
15:00 Detská besiedka na YouTube kanáli CZ
ECAV Petržalka
30.10. 15:00 Konfirmandi (1. a 2.ročník) – online
16:00 Dorast – online
31.10. 10:00 SB pri 500.výročí prečítania 95 výpovedí
proti odpustkom na Slovensku na STV 1
16:00 SB na Pamiatku Reformácie na Rádiu
Regina
17:00 Staršia mládeže – online
01.11. 09:30 SB v Petržalke na YouTube
15:00 Detská besiedka na YouTube kanáli CZ
ECAV Petržalka

Žiadne aktivity zboru v priestoroch kostolov alebo Zborového domu sa
z dôvodu pandémie konať nebudú!

Ofery z posledných nedieľ nemáme, lebo stretať sa v chráme nie je
možné. Ak nám chcete oferu zaslať, tak na účet CZ, ktorý je
SK73 0900 0000 0051 5225 8740. Ďakujeme.
Rovnako pripomíname, že je možné na tento účet uhradiť aj cirkevný
príspevok za rok 2020, ktorý je minimálne 10,-€ za člena. Ďakujeme!
Oznamujeme, že najbližšie nedele, budú služby Božie pre všetkých členov CZ
na našom YouTube kanáli: „CZ ECAV Petržalka“; Nájdete tam aj staršie kázne
a príhovory pre dospelých aj deti. Takto chceme spolu zdieľať našu vieru
v Trojjediného Pána Boha a posilňovať sa v nej.
• Denné centrum Baobab hľadá pomoc na upratovanie.
•
•
•
•

Práca vhodná pre študentov/dôchodcov, či na privyrobenie si vo večerných hodinách
Upratovanie podľa stanoveného rozpisu – bežné upratovacie práce
Pracovné dni 2 hodiny, po 16:00 • Práca na dohodu • Mzda 3,35 eur /v hrubom na hod.
Kontakt: Richard Schӧn 0902 225 824

Vianočné balíčky pre deti zo Srbska (Koľko lásky sa zmestí do krabice
od topánok)sú už podelené. Priniesť ich môžete na farský úrad
v dňoch 2.-13.11.2020. Ďakujeme!
V prípade záujmu o cirkevné časopisy, kontaktujte nás telefonicky
alebo mailom.

