Istentiszteleti rend:
2021. október 31-én
Nt. Bocskorás Enikő és Bertalan
Apostoli köszöntés (állva):

Hirdetések
~ Kedden, 18.30-tól konfirmációs óra lesz.
~ Bazár lesz nov. 6-án, szombaton 11.00-től 14.00 óráig és csak az

Fennálló ének: 90/1 "Tebenned bíztunk..."

előre megrendelt finomságokat lehet felvenni! Nagyon kevés
segítő van egyelőre: Szerda-csütörtök és szombat a kritikus!
Kérjük az önkéntesek jelentkezését!

Megemlékezés elhunyt szeretteinkről

--------------------------------------------------------------------------------

Nagyének (ülve) : "Kik a Krisztusban hunytak el"
Előima (állva):
Igehird. előtti ének: 390/4 "Az Ige kőszállként megáll..."
Alapige (állva):

1Tim 3,8-13

Igehirdetés (ülve):

Tisztség - Tisztesség

Ráfelelő ének: 396/2 "Ó bárha lángod fellobogna..."
Imádkozás és Mi Atyánk (állva)):
Adakozás

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!

Tisztség - Tisztesség
- Diakónus és diakonissza.
- Kálvin János a bibliai tisztségekről.
- Hiteles tisztességgel lehet jól háttér-, elő-, és utómunkát végezni.

Hirdetések (ülve):

Ámen

Úrvacsorára készülve: 435/1-2 "Lelkem siet hozzád menni"
(A 210. dícséret dallamára)

Záróének: 438/9 "Megelégítvén lelkünket ez étel…"
Áldás (állva):

Novemberi alkalmak:
6. Bazár
10. Presbitergyűlés
11. Azt az üzenetet kaptam
17. Azt az üzenetet kaptam
19. Home for dinner?
24. Azt az üzenetet kaptam

