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Pán Ježiš hovorí: A ja, keď budem povýšený zo zeme,
pritiahnem všetkých k sebe.
J 12,32

•

•

OZNAMY

PROGRAM TÝŽDŇA

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.

Pondelok - 25. 5. 2020

•

17,30 h – spevokol – Fara

Štvrtok - 28. 5. 2020
18,00 h – Služby Božie
bez obmedzenia veku – Chrám

Nedeľa - 31. 5. 2020
1. slávnosť svätodušná
9,00 h – Slávnostné Sl. Božie
nad 60 rokov – Chrám
10,30 h – Slávnostné Sl. Božie
do 60 rokov – Chrám
11,00 h – Slávnostné Sl. Božie
bez obmedzenia – Rokycany

Pokyny:
• Do kostola vstupujeme len v rúšku.
• Pri vchodoch si vydezinfikujeme ruky.
• V laviciach sedíme na vyznačených
miestach (2 metrové odstupy), rodiny
žijúce v spoločnej domácnosti môžu sedieť
spolu.
• Ak sa niekomu neujde miesto na sedenie,
bude stáť.
• Z chrámu vychádzame postupne, nie v
húfe: najskôr tí, čo stáli, potom sediaci od
poslednej lavice po prvú.

18,00 h – Služby Božie
bez obmedzenia veku – Chrám

Pondelok - 1. 6. 2020
2. slávnosť svätodušná
9,00 h – Slávnostné služby Božie
– nad 60 rokov – Chrám
18,00 h – Služby Božie – bez
obmedzenia veku – Chrám

SB - Služby Božie, SEŽ - Spoločenstvo evanjelických žien, VP - Večera Pánova
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MILODARY
▪ Beáta Horváthová pri životnom jubileu 60 rokov obetuje 60,- € na CZC.
▪ Bohuznáma sestra pri životnom jubileu 70 rokov ďakuje za doterajšiu milosť
a Božie požehnanie, prosí o zdravie a obetuje 100,- € na CZC.
▪ Ofera poukázaná na účet z internetových SB vysielaných 17. 5. 2020 bola vo
výške 59,- €. Výška ofery vyzbieraná v chráme bude zverejnená v spravodaji
o týždeň.
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 je otvorená:
Pondelok - piatok v čase od 12,30 do 16,30 h.

V predajni je potrebné správať sa v zmysle prijatých hygienických opatrení
(rúško na tvár, dezinfekcia rúk) a môže tam byť maximálne jeden zákazník,
ktorý bude obslúžený personálom.

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

