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PROGRAM TÝŽDŇA 

Nedeľa – 20. 12. 2020 

4. adventná nedeľa 

14.00 h – Nešp. SB s VP 

Podhradík 

17.00 h –Večera Pánova Chrám 

Štvrtok – 24. 12. 2020 

Štedrý večer 

17.00 h – Večerné SB – online 

Piatok – 25. 12. 2020 

1. slávnosť vianočná 

9.00 h – SB – Online 

Sobota – 26. 12. 2020 

2. slávnosť vianočná 

9.00 h –SB – Online  

Nedeľa – 27. 12. 2020 

Nedeľa po Vianociach  

9.00 h – SB -  online  

 

 

 

 
  

   Radujte sa v Pánovi vždy! Opakujem: radujte sa! Pán blízko!  
F 4, 4. 5b 

 
OZNAMY 

V nádeji vzkriesenia a večného 

života sme sa rozlúčili 15.12.2020 

s bratom Tiborom Horváthom, 

92 r., 18.12.2020 s bratom 

Júliusom Alcnauerom, 84r. 

 

 
 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

!! Vyhlásenie Predsedníctva CZ ECAV Prešov ku 

konaniu Služieb Božích od 19. 12. 2020 !! 

 

Milí bratia a sestry, na základe rozhodnutia 

hlavného hygienika a vydanej vyhlášky, ktorá 

upravuje konanie hromadných podujatí, teda aj 

bohoslužieb (§ 4, ods 4. písm n) môže byť od 

19.12.2020 do 10. 1. 2020 celková obsadenosť 

kostola len 25% a ani členovia jednej domácnosti 

nemôžu sedieť vedľa seba. To je vzhľadom na 

počet účastníkov Služieb Božích, ktorí navštevujú 

naše bohoslužobné miesta veľmi obmedzujúce. 

Nedokážeme zabezpečiť, aby sa na Služby Božie 

počas vianočného obdobia dostal každý, kto by 

mal o to záujem.  

Na základe tohto obmedzenia, ale aj vzhľadom na 

zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu a tiež v 

snahe konať múdro a zodpovedne pred Pánom 

Bohom aj pred ľuďmi sme prijali toto rozhodnutie: 

1. Večera Pánova a Služby Božie na 4. 

adventnú nedeľu (20. 12. 2020) sa budú konať 

tak, ako bolo oznámené, za dôsledného 

dodržania všetkých opatrení obsiahnutých vo 

vyhláške hlavného hygienika SR.  

2. Služby Božie v čase od 24. 12 2020 do 10. 1. 

2021 sa v našom cirkevnom zbore budú konať 

online.  

Prosíme vás, prijmite to s pochopením a 

oboznámte s týmito skutočnosťami aj ďalších 

členov cirkevného zboru, najmä seniorov.  

Napriek ťažkej situácii vám prajeme pokojné a 

radostné prežitie vianočných sviatkov. Modlíme sa 

za chorých, zdravotníkov, aj celú krajinu, aby sme 

všetko zvládli s Božou pomocou a Jeho 

požehnaním. 

 

 Predsedníctvo CZ ECAV na Slovensku Prešov 

 

 
 

 



 

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

 Bohuznáma rodina z vďačnosti voči Pánu Bohu za Jeho nevýslovný dar obetuje 

na CZC 50,- €. 

 Bohuznáma setra s rodinou spomína na drahého manžela, brata, rodičov a st. 

rodičov a obetuje na CZC 50,- € a na CHB 50,- €. 

 Bohuznáma sestra pri 1. výr. smrti manžela a otca obetuje na CZC 100,- €. 

 Bohuznáma sestra ďakuje Pánu Bohu za požehnanie a ochranu v tomto roku 

a obetuje na CZC 50,- €. 

 Bohuznámy brat pri životnom jubileu obetuje na CZC 100,- €. 

 Bohuznámy brat pri VP v domácnosti obetuje na CZC 30,- €  na DTF 10,- €. 

 Bohuznáma rodina z vďačnosti voči Pánu Bohu za všetko požehnanie, zdravie, 

pomoc a ochranu v odchádzajúcom roku obetuje na CHB 300,- € a na DTF 10,- €. 

 Pri poslednej rozlúčke s drahým otcom Júliusom Alcnauerom obetuje syn Július 

s rodinou na CZC 90,- €. 

 Pri pohrebnej rozlúčke s Miroslavom Dzurišom obetuje rodina 60,- € na CZC. 

 Z pohrebu Emílie Olejárovej z Rokycian deti s rodinami, ako aj ďalší zúčastnení 

na pohrebe obetujú 300,- € na CHB v Rokycanoch a 40,- € na DTF. 

 Bohuznámy brat z vďačnosti voči Pánu Bohu obetuje 50,- pre Červenicu, 20,- pre 

spevokol, 10,- pre CZC a 10,- € DTF. 

 Pri pohrebnej rozlúčke s bratom Tiborom Horváthom obetuje pozostalá rodina 

35,- € na CZC. 

 Sestra Iveta Fuchsová ďakujúc za zdravie rodiny a pri spomienke na zosnulých 

v rodine obetuje 40,- € na CZC. 

 Bohuznáma sestra so synom pri pohrebnej rozlúčke s manželom a otcom obetuje 

50,- € na CZC. 

 Bohuznámy brat z vďačnosti voči Pánu Bohu obetuje na CHB 85,- €. 

 Ofera prijatá na účet v banke bola za uplynulý týždeň vo výške 91,- €. Milodary, 

ktoré sú uhradené cez QR kód a tiež iné dary, pri ktorých nie je uvedená žiadna 

ďalšia informácia, sú zarátané do ofier.  

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 

 

 


