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PROGRAM TÝŽDŇA 

 

Služby Božie a všetky 

vnútromisijné aktivity sú 

do odvolania zrušené. 

 

 

Pán Ježiš hovorí: bol som mŕtvy, a hľa, som živý naveky vekov 

a mám kľúče smrti a podsvetia.           Zjav 1, 18 

OZNAMY 

 Každú stredu o 17,30 h. 

je vysielaná evanjelická 

pobožnosť na Rádiu 

Regina, prosíme vás 

oboznámte s tým hlavne 

starších členov nášho 

cirkevného zboru, ktorí 

nemajú prístup na internet.  
 

 

Požehnané veľkonočné 

sviatky naplnené Božím 

pokojom a istotou  

prítomnosti vzkrieseného 

Pána vám praje 

Predsedníctvo CZ  
 

 



 

CP – Cirk. príspevok, CZC – Cirkevno-zborové ciele, DTF – Domáci tlač. fond, CHB – Chrám Boží 
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MILODARY 

 

 Bohuznáma rodina pri platení CP obetuje na CZC 50,- €. 

 Bohuznámy brat pri prijatí Večere Pánovej v domácnosti obetuje 

z vďačnosti 20,-€ na CZC.  

 Bohuznáma sestra pri prijatí VP v domácnosti spomína na drahého otca 

a bratov a obetuje na chrám Boží v Rokycanoch 50,-€.  

 Bohuznáma sestra pri prijatí VP v domácnosti obetuje na DTF 10,-€. 

 

 Ofera poukázaná na účet z internetových SB vysielaných: 5. 4. 2020  

(Kvetná nedeľa) je podľa vokátora určená pre zb. farára  Mgr. Ondreja 

Koča 

 

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 

poukázať aj na účet: 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, adresu a tiež účel platby (ofera, milodar, cirk. príspevok). 

 

 


