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Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás
podľa svojho veľkého milosrdenstva vzkriesením Ježiša Krista
z mŕtvych znovuzrodil pre živú nádej. (1 Petra 1,3)

PROGRAM TÝŽDŇA

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.

18. 4. v našom chráme
manželstvo: Ondrej
a Mária r. Macejová.
manželom
prajeme
požehnanie a vedenie
spoločného života.

Služby Božie a všetky
vnútromisijné aktivity sú
do odvolania zrušené.

uzavreli
Šalamun
MladoBožie
do dní

SB - Služby Božie, SEŽ - Spoločenstvo evanjelických žien, VP - Večera Pánova
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MILODARY
▪ Bohuznámi manželia pri 40. výročí sobáša ďakujú za všetko
požehnanie, lásku a porozumenie v manželstve a tiež s láskou
spomínajú na zosnulých rodičov z oboch strán. Obetujú 40,- € na
CZC a 10,-€ DTF.
▪ Sestra Jela Lipková pri 30-tich narodeninách, ďakuje Pánu Bohu za
doterajšie Božie požehnanie a s prosbou o ďalšie Božie vedenie
obetuje 30,-€ na CZC.
▪ Bohuznámy brat pri 1. narodeninách vnučky Ellie prosí Pána Boha
o požehnanie do ďalších rokov jej života a zároveň pri nedožitých
107. narodeninách matky si na ňu s láskou a vďačnosťou spomína.
S láskou obetuje 100,-€ na CZC.
Darcom za prinesené milodary úprimne ďakujeme.
“Každý nech dá, ako si umienil v srdci, nie z neochoty alebo z
prinútenia; lebo ochotného darcu miluje Boh.“ 2K 9,7
Ofery, milodary, cirkevný príspevok, alebo pravidelné mesačné príspevky
môžete poukázať 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 uveďte účel platby
(ofera, milodar, cirk. príspevok, pravidelný mes. príspevok).

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

