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PROGRAM TÝŽDŇA 

 

Služby Božie a všetky 

vnútromisijné aktivity sú 

do odvolania zrušené. 

 

 

Veru, veru, hovorím vám: Ak zrno pšeničné, ktoré padlo do zeme, 

neodumrie, ostane samo, ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu.      J 12, 24 

OZNAMY 

 V utorok sme sa v nádeji vzkriesenia 

rozlúčili v DS Prešov: 

s bratom Milanom Sabom, 71 rokov, 

sestrou Zuzanou Kolesárovou r. 

Bašistovou, 90 rokov, 

sestrou Gizelou Kožlejovou r. Partilovou, 

91 rokov 

 V piatok v DS vo Veľkom Šariši so 

sestrou Oľgou Horváthovou r. 

Gašparovou, 85 rokov 

 V pondelok 23.3.2020 sa rozlúčime na 

Kalvárii so sestrou Máriou 

Karabinošovou r. Onderovou, 91 

rokov 

 

 

 
 

 

 



 

CP – Cirkevný príspevok, CZC – Cirkevno-zborové ciele, DTF – Domáci tlačový fond,  
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MILODARY 

 

 Pri krste syna Olivera obetuje rodina Dzurjová 30,- € na CZC. 

 Rodina Bombová pri platení CP obetuje na CZC 20,- € 

 Rodičia Kušnírovci prosia o modlitby za nemocného syna a obetujú na 

CZC 30,- € 

 Pri poslednej rozlúčke s drahou mamou Máriou Karabinošovou obetuje 

dcéra s rodinou 50,- € na CZC 

 Ofera poukázaná na účet z internetových SB vysielaných 15.3.2020 bola vo 

výške 93,- € 

 

Darcom za prinesené milodary a ofery úprimne ďakujeme. 

 

“Každý nech dá, ako si umienil v srdci, nie z neochoty alebo z prinútenia; lebo 

ochotného darcu miluje Boh.“  2K 9,7 

 

Cirkevný príspevok, milodary a pravidelné mesačné príspevky môžete 

uhrádzať aj na účet CZ: SK91 0900 0000 0000 9628 9004 

 

Výška cirkevného príspevku na kalendárny rok je 15 € za dospelého člena 

cirkevného zboru a 10 € za člena cirkevného zboru do konfirmácie. Pri platení 

cez účet uveďte prosím do správy pre prijímateľa meno, priezvisko a adresu 

a tiež účel platby. 

 

 


