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SB - Služby Božie,  VP - Večera Pánova 

Spravodaj Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Prešov 

7. jún 2020                                        Svätá Trojica  
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PROGRAM TÝŽDŇA 

 

Nedeľa – 7. 6. 2020 

Svätá Trojica 

14,00 h – SB – Petrovany 

18,00 h – Večerné SB – Chrám  

 

Utorok – 9. 6. 2020 

17,00 h – Stretnutie žien – Fara 

 

 

Štvrtok – 11. 6. 2020 

18,00 h – Večerné SB – Chrám 

 
 

Piatok – 12. 6. 2020 

17,00 h – ml. mládež – Fara 

 
 

Nedeľa – 14. 6. 2020 

1. nedeľa po Sv. Trojici 
 

09,00 h – SB – Chrám  

10,30 h – SB –  Chrám 

10,30 h – Detská besiedka – Fara 

11,00 h – SB – Rokycany 

15,30 h – Nešporné SB – ÚTP 

18,00 h – Večerné SB – Chrám 
 

 

 

 

Milosť Pána Ježiša Krista a láska Božia a účastenstvo Ducha 

Svätého so všetkými vami!                                                           2K 13, 13 

OZNAMY 

      

    Služby Božie o 9.00 hod. sú stále 

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. 

     Večerné Služby Božie a Služby Božie 

v Rokycanoch, Janove, Kojaticiach  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 

 

▪ Bohuznáma sestra pri 75-tych narodeninách ďakuje Pánu Bohu za Jeho 

požehnanie a prosí o milosť, ochranu a vedenie do ďalších dní a obetuje 15,- 

na DTF a 50,- € na CZC. 

▪  Bohuznáma sestra pri životnom jubileu ďakuje Pánu Bohu za milosť 

a požehnanie, zároveň spomína spolu s deťmi na manžela a otca ako aj  

ďalších zosnulých v rodine a obetuje 50,- € na CZC. 

▪ Miriama Kadličová pri životnom jubileu 30 rokov s vďačnosťou voči Pánu 

Bohu za Jeho požehnanie obetuje 30,- € na CZC. 

▪ Bohuznámy brat pri príležitosti svojich nedávnych narodenín ďakuje Pánu 

Bohu za pomoc a požehnanie a prosí do ďalších dní života pre seba a svoju 

rodinu Božie vedenie. Zároveň spomína s láskou a vďačnosťou na všetkých 

zosnulých v rodine a obetuje na CZC 100,- €. 

▪ Bohuznáma sestra ďakuje Pánu Bohu za pomoc a vyznáva: Až potiaľto 

pomáhal mi Hospodin. S dôverou sa odovzdáva do Božích rúk a obetuje na 

CZC 50,- €. 

▪ Dcéra s vnučkou si spomínajú na zosnulú mamku a babku pri 9. výročí 

úmrtia a tiež spomínajú na Máriu Kohútovú pri 4. výročí úmrtia. Obetujú 

60,- € na CZC. 

▪ Bohuznáma sestra pri spomienke na zosnulého manžela a rodičov z oboch 

strán obetuje 100,- € na CZC. 

▪ Ofery zo SB 31. 5. 2020 (1. slávnosť svätodušná) sú  podľa vokátora určené 

pre zb. farára – seniora  Mgr. Martina Chalupku. 

 

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 
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