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

Pondelok - 1. 6. 2020  

2. slávnosť svätodušná 

9,00 h – Slávnostné SB – nad 60 

rokov – Chrám 

17,00 h – Spevokol – Chrám 

18,00 h – Večerné SB – Chrám 

 

Štvrtok - 4. 6. 2020  

18,00 h – Večerné SB – Chrám 

 

Piatok – 5. 6. 2020 

17,00 h – ml. mládež - Fara 

 

Nedeľa – 7. 6. 2020 

Sviatok Svätej Trojice 

Pamiatka posvätenia chrámu  

9,00 h – Slávnostné SB – nad 60 

rokov – Chrám 

9,30 h – Sl. Božie – Kojatice 

10,30 h – Slávnostné SB – do 60 

rokov – Chrám 

11,00 h – Sl. Božie – Podhradík 

11,00 h – Služby Božie – Janov 

18,00 h – Večerné SB – Chrám 

 

 

 

 

„Nie vojenskou mocou, ani silou, ale mojím Duchom - hovorí 

Hospodin mocností.“                                                      Zach 4,6 

OZNAMY 

     Služby Božie o 9.00 hod. v Prešove sú 

vyhradené 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 (jeden pred 60-kou, 

druhí po 60-ke), môžu prísť spolu v čase, 

ktorí si vyberú. 

     Večerné Služby Božie a Služby Božie 

v Rokycanoch, Janove, Kojaticiach 

a Podhradíku sú bez vekových 

obmedzení. 

 

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 a 

priezvisko, adresu a tiež účel platby  

(ofera, milodar, cirk. príspevok). 

 

http://www.patmos.sk/


 

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

▪ Paulína Kundrátová pri 70-tich narodeninách ďakuje Pánu Bohu za pomoc 

a požehnanie. Prosí o Božie vedenie pre seba aj celú rodinu a obetuje na CZC 

100,- €. 

▪ Bohuznáma sestra z vďačnosti voči Pánu Bohu pri platení CP obetuje 15,- € 

oferu za internetové SB, 15,-€ DTF a 25,- € na CZC. 

▪ Bohuznáma rodina  z vďačnosti za Božie požehnanie pri platení CP obetuje 

na CZC 25,- € 

▪ Bohuznáma sestra z úcty a vďačnosti voči Pánu Bohu pri platení CP obetuje 

na DTF 15,-€ a na CZC 70,- € 

▪ Bohuznáma rodina spomína na drahú mamu a starú mamu pochovanú 

v marci a obetuje na DTF 5,-€ a CZC 100,- €. 

▪ Zuzana Partilová pri 23. výročí úmrtia syna a pri 4. výročí úmrtia manžela si 

na nich s láskou a nádejou spomína. Obetuje na CZC 70,- €. 

▪ Marta Janečková pri životnom jubileu ďakuje Pánu Bohu za Jeho milosť 

a prosí o Božie vedenie. Obetuje na CZC 100,- €. 

▪ Bohuznáma sestra pri životnom jubileu ďakuje Pánu Bohu a porúča sa do 

Jeho ochrany. Obetuje na CZC 60,- €. 

▪ Peter Frištik obetuje na CZC 200,- €. 

▪ Bohuznáma sestra pri 37. výročí úmrtia otca obetuje na CZC 200,- €. 

▪ Bohuznáma sestra pri 75. výročí narodenia ďakuje Pánu Bohu za doterajšiu 

ochranu a prosí o požehnanie. Obetuje 30,-€ na CZC a 20,- € na DTF. 

▪ Marta Čurgaliová pri 70-tich narodeninách ďakuje za Božie požehnanie 

a prosí o Božie vedenie do ďalších dní. Obetuje 50,-€ na CZC. 

▪ Ofera zo SB dňa 17. 5. 2020 bola vo výške 224,90 €, ofera zo SB dňa 24. 5. 

2020 bola vo výške 185,78 €, ofera poukázaná na účet v banke bola vo výške 

99,- €. 

 

Darcom za prinesené milodary a ofery úprimne ďakujeme. 

 

http://www.patmos.sk/

