INFORMAČNÝ LIST CZ PÚCHOV – NOVEMBER 2016

Nedeľa 13. novembra

„Ale teraz sa bez zákona zjavila spravodlivosť Božia, ktorú dosvedčujú zákon
i proroci a to spravodlivosť Božia z viery v Ježiša Krista, všetkým veriacim, lebo niet
rozdielu: Všetci totiž zhrešili a nemajú slávy Božej, ale ospravedlnení bývajú
zdarma z Jeho milosti, skrze vykúpenie v Kristu Ježiši.“ /Rím 3, 21-24/

Hlavné služby Božie o 10hod.
Nešporné služby Božie o 14:30hod. v Dohňanoch
Večiereň o 17:50hod. v zborovom dome

Pondelok 31. októbra – PAMIATKA REFORMÁCIE

Nedeľa 20. novembra

Pripomíname si 499. výročie pamiatky reformácie. Dňa 31. októbra 1517 pribil
Martin Luther 95. výpovedí proti odpustkom na dvere Wittemberského chrámu.
Vysvetľoval, že sme spasení zdarma z Božej milosti vierou v Pána Ježiša.
Služby Božie – 8:15hod. v kostole
Domov dôchodcov Chmelinec – 9:30hod.
Večiereň -17:50hod. v zborovom dome

Hlavné služby Božie o 10hod.
Nešporné služby Božie o 14:30hod. v Nimnici
Večiereň o 17:50hod. v zborovom dome
Piatok 25. novembra – koncert slovenskej kresťanskej kapely IGNORE
doprevádzaný príhovormi mladých dobrovoľníkov
18:30hod. v zborovom dome

Utorok 1. novembra – PAMIATKA ZOSNULÝCH
Pri spomienke na svojich blízkych v Pánu zosnulých hľadíme smerom hore, do
nebies. Hľadíme na miesto našich nádejí. V Božom kráľovstve je zasľúbený domov
večný pre všetkých, ktorí v Pána Boha verili a žili životom viery.
Hlavné služby Božie – 10hod.
Ekumenické pobožnosti na cintorínoch: Streženice o 14hod, Púchov o 15hod,
Nimnica o 16hod.
Nedeľa 6. novembra - predaj kresťanskej literatúry
Hlavné služby Božie o 10hod.
Nešporné služby Božie o 14:30hod. v Hoštinej
Večiereň o 17:50hod. v zborovom dome
Štvrtok 10. novembra – stretnutie žien o 17:50hod.

Pravidelné stretnutia
Utorok: spevokol o 17hod.
Streda: modlitebné stretnutie a biblická hodina o 17:50hod.
Štvrtok: konfirmačná príprava o 15hod.
Piatok: konfirmačná príprava o 13:45hod.
mladší dorast o 15:30hod.
starší dorast o 18hod.
Sobota: stretnutie mládeže o 18hod.
Nedeľa: pred službami Božími je otvorená knižnica /v zborovom dome/
detská besiedka začína stretnutím detí na službách Božích o 10hod.
Pripravujeme:
V 2. adventnú nedeľu – 4.12. 2016 navštívi náš CZ generálny biskup M. Klátik
a poslúži kázňou slova Božieho

Sobota 12. novembra – charitatívna burza oblečenia, vecí do domácnosti,
vlastných výrobkov od 8-18hod. v zbor. dome. Cieľom je za vyzbierané peniaze
pomôcť núdznym ľuďom, prebudiť spolupatričnosť ľudí, prehĺbiť vzťahy medzi
ľuďmi, kde nezáleží na vierovyznaní...

V dňoch 15 – 17. júna 2017 sa bude na území nášho CZ – v kúpeľoch v Nimnici
konať zasadnutie synody ECAV.

Sobota 12. novembra – brigáda v okolí kostola od 8-11hod

„...aby On bol spravodlivý a ospravednil toho, kto verí v Ježiša.“ /Rím 3, 26/

