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

Streda – 28. 10. 2020 

18.00 h – St. mládež Online  

Štvrtok –29. 10. 2020 

18.00 h – Večerné SB – Online 

Piatok – 30. 10. 2020 

17.00 h – Mládež – Online 

Sobota – 31. 10. 2020 

Pamiatka reformácie 

10.00 h – Priamy prenos z 

evanjelického kostola a. v. 

v Ľubici - RTVS 1 

16.00 h –  Evanjelické Služby 

Božie - Deň reformácie – Rádio 

Regina 

Nedeľa – 01. 11. 2020 

21.  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. 

Hospodin ti oznámil, človeče, čo je dobré a čo žiada od teba: len zachovávať 

právo, milovať láskavosť a v pokore chodiť so svojím Bohom.        Mich 6,8 

OZNAMY 

 V nádeji vzkriesenia a večného života sme 

sa 19.10.2020 rozlúčili v Ľuboticiach 

s bratom Dušanom Lörincom, 68 ročný  

 

 

Oznamujeme, 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. 

 

Oznamujem, že predajňa Kníhkupectvo 

Patmos má až do odvolania nové 

otváracie hodiny: 

Pondelok – Piatok 08.00 – 13.30h 

  

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 



 

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

 

 Rodičia Lesany Turčokovej a starý otec Lenhardt obetujú pri krste dcéry 

a vnučky 30,- € na CZC. 

 Bohuznámy brat pri príležitosti narodenín dcér Ľudmily a Andrey ďakuje 

Pánu za doterajšiu ochranu a vyprosuje do ďalších rokov života Božie 

požehnanie a obetuje na CZC 40,- € a na DTF 10,- €. 

 Novomanželia Lavríkovi pri uzavretí manželstva obetujú na CZC 50,- €. 

 Bohuznámy brat na podporu zboru pri korone obetuje na CZC 200,- €. 

 Bohuznáma rodina pri platení CP, z vďačnosti za doterajšie požehnanie, 

prosiac Pána Boha o zdravie pre celú rodinu obetujú na CZC 135,- €. 

 Bohuznáma sestra z vďačnosti voči Pánu Bohu obetuje na online prenos SB 

50,- €. 

 

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 


