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PROGRAM TÝŽDŇA 

Utorok – 9.  11.  2021 

17.00 h – SEŽ – Fara – OTP 

Streda – 10. 11. 2021 

18.15 h – Staršia mládež – Puzzle - 

Očkovaní 

Štvrtok – 11. 11.  2021 

17.00 h – Večerné SB – Chrám – 

základ (do 50 účastníkov) 

19.00 h – Muži mužom – Puzzle – 

Očkovaní 

Piatok – 12.  11.  2021 

17.00 h – Mládež – Fara – Očkovaní 

Sobota – 13.  11.  2021 

  8.30 h – Modlitebné spoločenstvo  

– Chrám – základ 

Nedeľa – 14. 11. 2021 

24. nedeľa po Svätej Trojici  

  9.00 h – SB – Chrám + Online – 

Očkovaní 

  9.00 h – Detská besiedka – Fara  

11.00 h – SB – Rokycany – OTP 

15.30 h – Nešporné SB – Vita Vitalis 

–  bez verejnosti 

17.00 h – Večerné SB – Chrám – 

základ (do 50 účastníkov) 

Blahoslavení, ktorí tvoria pokoj, lebo synmi Božími oni budú 

sa volať.                         Mt 5, 9 

OZNAMY  

V nádeji vzkriesenia a večného života 

sme sa 4. 11. 2021 rozlúčili v Prešove 

s bratom Marošom Jurekom, 47 r. 

6.11.2021 v Rokycanoch  so sestrou  

Annou Ivankovou r. Olejárovou, 72 

r. 

˷ 

V sobotu 6.11.2021 bola v našom 

chráme pokrstená dcéra Kristína 

rodičov Jaroslava Barana a Evy r. 

Priščákovej. 

˷ 

Zmena otváracích hodín Kníhkupectva 

Patmos: 

Pondelok, Utorok, Štvrtok, Piatok 

08.00 h – 13.00 h 

Streda 

11.30 h – 16.30 h 

˷ 

Partnerská diakonia v Nemecku hľadá 

možnosti pomoci Slovákom  

pracujúcim v Nemecku, či už 

duchovne alebo prakticky. Ak poznáte 

niekoho, komu by sa takáto pomoc 

zišla, kontaktujte Relevant na 

relevant@relevant.sk,  

0907 996 377, ev.fara@patmos.sk 
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CP – Cirk. príspevok, CZP – Cirkevno-zborové potreby, DTF – Domáci tlač. fond, CHB – Chrám 
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MILODARY  

 Bohuznáma rodina pri príležitosti narodenia vnučky Johanky obetuje 

100,- € na opravu kostola. 

 Bohuznáma sestra ďakuje Pánu Bohu za 60 rokov života, za Jeho Otcovskú 

ochranu, požehnanie, dar zdravia, za deti a vnúčatá a porúča sa do Božích rúk 

v budúcich dňoch života, obetuje 50,- € na CZP. 

 Bohuznáma spomína na drahého otca pri nedožitých 85. narodeninách a prosí 

o zdravie a posilnenie pre mamu a obetuje 50,- € na CZP. 

 Bohuznámy brat s rodinou pri spomienke na zosnulých v rodine obetuje 100,- € 

na opravu chrámu. 

 Bohuznámy brat pri príležitosti narodenín svojich dcér, ďakuje Pánu Bohu za 

doterajšie dobrodenia, vyprosuje od nášho Pána požehnanie do ďalších rokov 

života a obetuje 90,- € na CZP a 10,- € na DTF. 

 Sestra Helena Ferencová pri Pamiatke zosnulých so spomienkou na manžela, 

rodičov a príbuzných obetuje 10,- € na CZP. 

 Sestra Mária Ivanková ďakuje za zdravie a Božie požehnanie a obetuje 40,- € na 
CZP. 
 Sestra Ľudmila Hrubá z vďačnosti voči Pánu Bohu obetuje 50,- € na CZP. 

 Ofera prijatá na účet v banke v uplynulom týždni bola vo výške 143,- €. 

 

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 

 

Vážení bratia a sestry, zborový konvent konaný dňa 25.7.2021 prijal 

nasledovné uznesenie: 

Zborový konvent CZ ECAV Prešov schvaľuje výšku cirkevného príspevku na 

hodnotu 20,- € pre člena CZ do konfirmácie a 30,- € pre konfirmovaného 

člena CZ.  

Zborový konvent odporúča členom CZ ECAV Prešov, ktorí už uhradili 

pôvodnú výšku CP, doplatiť príspevok do konca roka 2021. 

Prosíme vás, aby ste to prijali s pochopením a postupovali v zmysle tohto 

uznesenia. 

 


