
Istentiszteleti rend:
2021. október 17-én

Nt. Bocskorás Bertalan

Apostoli köszöntés (állva):
 
Fennálló ének:  23/1 "Az Úr énnékem ..."

Bűnbánó imádság és Bűnbocsánathirdetés (állva)

 
Nagyének (ülve) : 215/1, 3-4 "Eltévedtem, mint juh..."
 
Igeolvasás (ülve): Ez 34,1-22
 
Előima (állva):

Igehird. előtti ének: 229/3 "Szentlelkedet töltsd ránk ki..."

Alapige (állva):  Ez 34,23-31

Igehirdetés (ülve):  A Pásztor és a pásztorok
 
Ráfelelő ének:  215/2 " Én is juhod vagyok..."

Imádkozás és Mi Atyánk (állva)):
 
Adakozás 
 
Hirdetések (ülve):

Záróének: 229/1-2 "Hű pásztorunk…"

Áldás (állva):

Hirdetések

~ Szerdán, 18.00 órától "Azt az üzenetet kaptam..." címmel Zoom-os
bibliaórát tartunk. 
~ Csütörtökön, 18.30-tól konfirmációs óra lesz.
~  Október 22-én,  pénteken 2Nem-2Igen kell  a házassághoz  címmel
tartunk előadást 19.00 órától: várjuk az érdeklődőket!
~  Bazár lesz  nov.6-án!    Csak előrendelés lesz, az is okt.31-ig!
Várjuk az önkéntesek jelentkezését! 
~   Október 23-án készítjük el a töltött káposztát.  Kérjük, hogy
aki tud segíteni az jelentkezzen Patnél,  pakover@telus.net, vagy
Enikőnél bocskoraseniko@gmail.com. !  
~ Október 23-án, az 56-os Forradalomra emlékezve 16.00 órától
lesz egy rövid koszorúzás a Szent Erzsébet templomnál és másnap
14.00 órától a Magyar Házban egy videós megemlékezés lesz.
--------------------------------------------------------------------------------
Új járványügyi szabályok:
- Kötelező a maszkhasználat mind a templomban, mind a Kossuth-teremben.
- Újra tartani kell a 2 méteres távolságot.
- Csak a templom-kapacitás 1/3-át használhatjuk, ami nálunk a két méteres távolságot is figyelembe
véve 22 főt jelent.
- Az egy háztartásban élők ülhetnek együtt és az egyedül élőknek szabad két ismerőst kiválasztani, 
akikkel együtt ülhetnek, de ez a két ember nem változhat ameddig tart a "State of Emergency".
- Gyerekistentiszteleten is és konfirmációs órán is tartani kell a 2 méteres távolságot és 5 év felett 
kötelező a maszk viselése.
- Templomon kívüli alkalmak megtarthatóak (pl. Családi Körös piknik), de ott is tartani kell a 2 
méteres távolságot.
- Használhatjuk az énekeskönyvet, de NINCS kávézás, viszont (a 2 méteres távolságtartással) lehet 
beszélgetni lent otthonról hozott kávé mellett.
A presbitérium nevében is köszönjük a megértést, türelmet és a szabályok maradéktalan betartását!

      SZERETETTEL  ÜDVÖZÖLJÜK   AZOKAT A TESTVÉREINKET,
AKIK  MOST ELŐSZÖR  VANNAK KÖZÖTTÜNK!

A Pásztor és a pásztorok     
- Történelmi keret: ott és akkor mit üzent az Isten?
-  Személyes háttér: allegória a saját életemre nézve.
-  Nemzeti háttér: népem sorsa felől nézve. Ámen

Októberi alkalmak: 
12. Azt az üzenetet kaptam  +  20-án és 27-én   
13. Presbitergyűlés
15. 2Nem - 2Igen   +  22-én és 29-én
31. Reformáció és Halottak Napja + Úrvacsora
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