
1      

   

SB - Služby Božie, SEŽ - Spoločenstvo evanjelických žien,  VP - Večera Pánova 

Spravodaj Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Prešov 

17. mája 2020                 5. nedeľa po Veľkej noci  

www.patmos.sk             051/7725925       0908 987 664            ev.fara@patmos.sk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PROGRAM TÝŽDŇA 

Pondelok – 18. 5. 2020 

17,30 h – spevokol – Fara 

 

Štvrtok – 21. 5. 2020 

Vstúpenie Pána Ježiša 

9,00 h – Slávnostné služby Božie 

– nad 60 rokov - Chrám 

18,00 h – Služby Božie – bez 

obmedzenia veku – Chrám 

 

Nedeľa – 24. 5. 2020 

Nedeľa po Vstúpení  

9,00 h – Služby Božie – nad 60  

rokov – Chrám 

9,30 h – Služby Božie – bez 

obmedzenia veku – Kojatice 

10,30 h – Služby Božie – do 60 

rokov – Chrám 

11,00 h – Služby Božie – bez 

obmedzenia veku – Janov 

18,00 h – Služby Božie – bez 

obmedzenia veku – Chrám  
 

 

 

 

 

 

 

Požehnaný Boh, ktorý neodmietol moju modlitbu a neodňal mi 

svoju milosť!                             Ž 66, 20 

OZNAMY 

   V nádeji vzkriesenia a večného života 

sme sa rozlúčili: 

     9.5.2020 so sestrou Annou 

Germanovou r. Kovaľovou,  88 rokov. 

   14.5.2020 so sestrou Evou Riečanskou, 

87 rokov.  

 

   Služby Božie o 9.00 hod. sú  vyhradené 

výlučne pre seniorov nad 60 rokov.  

•    Služby Božie o 10.30 hod. sú určené pre 

ľudí do 60 rokov. Prosíme vás, aby ste to 

rešpektovali. Manželia, ktorí sú na 

vekovom rozmedzí môžu prísť spolu v čase, 

ktorí si vyberú. 

•    Večerné Služby Božie,  Služby Božie v 

Rokycanoch, Janove a Kojaticiach sú  

bez vekových obmedzení.  

 

• Služby Božie o 9,00 h vysielame 

ďalej  aj cez internet. Link 

nájdete na www.patmos.sk.  

 

http://www.patmos.sk/
http://www.patmos.sk/


 

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

▪ Rodina pri pohrebnej rozlúčke so sestrou Annou Germanovou obetuje  

100,-€ na CZC. 

▪ Bohuznáma sestra ďakuje Pánu Bohu, že viedol ruky lekárov pri operácii 

a stál pri nej. Obetuje 50,- € na CZC.  

▪ Bohuznámi manželia pri platení CP obetujú 30,-€ na CZC. 

▪ Bohuznáma rodina pri platení CP obetuje 40,-€ na CZC. 

▪ Oľga Adamkovičová pri 70 – tich narodeninách ďakuje Pánu Bohu za Jeho 

doterajšiu milosť a požehnanie a prosí o Božie vedenie aj do ďalších dní pre 

seba aj pre celú svoju rodinu. S láskou a vďačnosťou spomína aj na 

zosnulých rodičov. Obetuje 70,-€ pre spevokol, 15,-€ na DTF, 15,- € oferu 

za SB vysielané cez internet počas karantény. 

▪ Ofera poukázaná na účet zo SB vysielaných 10. 5. 2020 bola 280,- €. 

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 uveďte účel platby  

(ofera, milodar, cirk. príspevok). 

 

Predajňa Patmos bude tento týždeň otvorená v tieto dni: 

pondelok, streda a piatok v čase od 12,30 do 16,30 h. 

Takisto aj v nedeľu po prvých aj druhých Službách Božích. 

  

 

 

 

 

http://www.patmos.sk/

