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SB - Služby Božie, SEŽ - Spoločenstvo evanjelických žien,  VP - Večera Pánova, RoS – Rodiné 
spoločenstvo 
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PROGRAM TÝŽDŇA 

 

Utorok – 25. 01. 2022 

17.00 h  SEŽ – Fara (OP) 

Streda –26. 01. 2022 

18.15 h – Staršia mládež – Puzzle 

(OP) 

Štvrtok – 27. 01.  2022 

17.00 h –Večerné SB – Chrám (OP, 

200 osôb) 

19.00 h  Muži mužom– Puzzle (OP) 

Piatok – 28.  01.  2022 

17.00 h – Mládež  – Fara (OP) 

Nedeľa – 30. 01. 2022 

4. nedeľa po Zjavení 

  9.00 h – SB – Chrám + Online (OP, 

200 osôb) 

10.30 h – SB s požehnaním detí – 

Chrám (OP, 200 osôb) 

11.00 h – SB – Rokycany (OP, 100 

osôb) 

17.00 h – Večerné SB – Chrám (OP, 

200 osôb) 

A prídu od východu i od západu, od severu i od juhu a budú 

stolovať v kráľovstve Božom.                                                     L 13, 29 

OZNAMY  

 

V nedeľu 16.1.2022 bol v našom 

chráme v Rokycanoch pokrstený 

syn Sebastian rodičov Jaroslava 

Beňka a Júlie Kmecovej. 

˷ 

Návšteva služieb Božích 

v Prešove je možná  

v počte 200 v režime očkovaní  

a po prekonaní covidu (OP). 

Návšteva služieb Božích na 

fíliach je možná  

v počte 100 v režime očkovaní  

a po prekonaní covidu (OP). 

˷  
 

Dávame do pozornosti, že 

v predajni PATMOS ponúkame:  

Tranovský kalendár,  

Stolový kalendár  

a ďalšiu kresťanskú literatúru. 

 

 



 

CP – Cirk. príspevok, CZP – Cirkevno-zborové potreby, DTF – Domáci tlačový fond, CHB – Chrám 
Boží 
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MILODARY   

 

 Pri 46. výročí úmrtia manžela a otca si na neho spomína manželka a deti 

a obetuje 60,- € na CZP. 

 Pri 1. výročí úmrtia mamky Pavlíny Hadbavnej a 4. výročí úmrtia otca 

Ondreja Hadbavného si na nich s láskou spomínajú synovia a dcéry 

s rodinami a pri tejto príležitosti obetujú 100,- € na CZP. 

 Bohuznáma sestra pri životnom jubileu 55 rokov ďakuje Pánu Bohu za 

doterajšie požehnanie a obetuje 15,- € na DTF a 15,- € na online prenosy. 

 Bohuznáma sestra s láskou spomína na svojho otca pri jeho nedožitých 87. 

narodeninách a na online prenosy obetuje 30,- €. 

 Sestra Danica Balažovičová z vďačnosti za internetové online prenosy 

obetuje 20,- € na CZP. 

 Sestra Danka Smolinská pri platení CP z vďačnosti voči Pánu Bohu 

obetuje 20,- € na CZP.  

 Ofera prijatá na účet v banke za uplynulý týždeň bola vo výške 125,- €. 

 

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. 

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

uznesenia. 

 


