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PROGRAM TÝŽDŇA 

 

Streda – 11. 11. 2020 

18.00 h – St. mládež - Online  

Štvrtok – 12. 11. 2020 

18.00 h – Večerné SB – Online 

Piatok – 13. 11. 2020 

17.00 h – Mládež – Online 

Nedeľa – 15. 11. 2020 

23.  nedeľa po Sv. Trojici  

Predposledná nedeľa  cirk. roka  

  9.00 h – SB -  Online 

10.30 h – Detská besiedka Online 

 

 
 Služby Božie na fíliách a ďalšie 

vnútromisijné ak tivity sú zrušené 

Blahoslavení, ktorí tvoria pokoj, lebo synmi Božími oni budú sa 

volať.                           Mt 5, 9 

OZNAMY 

V nádeji vzkriesenia a večného života sme 

sa 26.10.2020 rozlúčili so sestrou Janou 

Pavlíkou r. Kekeľovou, 43 r. 

1.11.2020 v Žipove so sestrou Alžbetou 

Kuropčákovou r. Harčárovou, 91 r. 

3.11.2020 v Prešove so sestrou Margitou 

Moyzesovou, 100 r. 

6.11.2020 so sestrou Šarlotou 

Janotkovou, 93 r. a so sestrou Annou 

Kačmárovou  r. Tipulovou 85 r. 

 

 

Oznamujeme, že KAVIAREŇ Café 

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

▪ Pri krste syna Eduarda Kuruca obetujú rodičia s vďačnosťou a prosbou 

o Božie požehnanie 50,- € na CZC. 

▪ Pri pohrebe Dušana Lörinca zídená rodina obetuje 100,- € na CZC. 

▪ Bohuznáma rodina  s láskou a vďakou spomína na svojich drahých 

zosnulých a obetuje 100,- € na CZC.  

▪ Pri poslednej rozlúčke so sestrou Alžbetou Kuropčákovou, r. Harčárovou 

obetuje rodina na CHB v Rokycanoch 150,- €; na CHB v Prešove 150,- € 

a na DTF 20,- €. 

▪ Pri nedožitých stých narodeninách otca a pri spomienke na všetkých 

zosnulých v rodine obetujú synovia s rodinami na opravu CHB 100,- €. 

▪ Pri poslednej rozlúčke so sestrou Margitou Moyzesovou obetuje rodina 

Petijová na CZC 100,- €. 

▪ Pri poslednej rozlúčke s Margitou Moyzesovou obetuje Helena Petijová na 

CZC 60,- € 

▪ Manželia Hybenovci z príležitosti 55 rokov spoločného života ďakujú Pánu 

Bohu za doterajšiu milosť a prosia o požehnanie do ďalších dní a obetujú na 

CZC 100,- €. 

▪ Rodina Dušana Kancíra ďakuje Pánu Bohu za požehnanie tohtoročnej úrody 

zeme a obetuje na CZC 100,-€ 

▪ Pri 30. narodeninách dcéry vyprosujúc pre ňu zdravie a Božie požehnanie 

obetuje bohuznáma mama na CZC 50,- € 

▪ Ofera prijatá za uplynulý týždeň na účet v banke bola: 222,-€  

 

 

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 

http://www.patmos.sk/

