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

Spravodaj Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Prešov 

18. október 2020             19. nedeľa po Sv. Trojici  

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

     
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

PROGRAM TÝŽDŇA 

 

Streda – 21. 10. 2020 

18.00 h  St. mládež Online 

Štvrtok –22. 10. 2020 

Výučba konfirmandov 1. a 2. 

ročníka bude prebiehať online 

podľa pokynov vyučujúcich. 

18.00 h Večerné SB – Online 

19.00 h Stretnutie mužov  Online 

Piatok – 23. 10. 2020 

17.00 h  Mládež Online 

Nedeľa – 25 10. 2020 

20.  nedeľa po Sv. Trojici   

  9.00 h – SB Online 

10.30 h – Detská besiedka Online 

 

Služby Božie na fíliach a ďalšie 

vnútromisijné aktivity sú zrušené. 

 

 
  

Uzdrav ma, Hospodine, a budem uzdravený, zachráň ma, a budem       

zachránený, lebo Ty si moja chvála.                  Jer 17, 14 

OZNAMY 

 V sobotu 10.10. 2020 uzavreli v našom 

chráme manželstvo Matúš Alexander 

Lavrík a Veronika Vandžurová.  

 

 V sobotu 17. 10. 2020 bola v našom chráme 

pokrstená dcéra Lesana rodičov Dominika 

Turčoka a Júlie Lenhardtovej. 

 

 Oznamujeme vám, že  KAVIAREŇ Café 

Relevant, ktorá sa nachádza v našom 

zborovom dome Patmos (pri fare) je  

od 15.10.2020 zatvorená. 

 

Milí členovia CZ, priatelia a fanúšikovia, 

prihláste sa na odber nášho zborového 

youtube kanálu na linku: 

https://www.youtube.com/ECAVPresov 

Máme s ním ďalšie plány. Potrebujeme 

1000 odberateľov. Ďakujeme za dôveru. 

 

Oznamujeme rodičom tohtoročných 

konfirmandov, že CD s fotografiami zo 

Slávnosti Konfirmácie je v kancelárii 

farského úradu, kde si ho môžete osobne 

prevziať v pracovné dni v čase  

8.00 – 12.00, 13.00 – 14.30h. 

 

  

 

  

 

 
 

 



 

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

 

 Rodičia pri konfirmácii dcéry Nikoly Sabolovej obetujú na CZC 20,- €.  

 Pri príležitosti 50. výročia sobáša brata Milana Sabola a sestry Heleny 

Sabolovej rodenej Štofanovej a pri príležitosti spomienky na nebohých 

rodičov Sabolovcov a Štofanovcov obetujú na CHB 50,- €. 

 Pri príležitosti 10. výročia úmrtia Juraja Harčára zo Žipova oferujú deti  

20,- € pre školu v Červenici a 10,- € na DTF. 

 Bohuznáma sestra pri dožití 77 rokov, z vďačnosti za doterajšie požehnanie 

a pri spomienke na zosnulých v rodine, obetuje 30,- na CHB, 10,- na DTF 

a 10,- € pre SEŽ. 

 

 

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, ofery, milodary a pravidelné mesačné príspevky 

môžete uhrádzať priamo na účet CZ: 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 a adresu a tiež účel platby. 


