
1      

   

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

Spravodaj Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Prešov 

6. február 2022          Posledná nedeľa po Zjavení   
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PROGRAM TÝŽDŇA 

 

Utorok – 08. 02. 2022 

17.00 h  - SEŽ – Fara (OP) 

Streda – 09. 02. 2022 

18.15 h – Staršia mládež – Puzzle 

(OP) 

Štvrtok – 10. 02. 2022 

17.00 h – Večerné SB – Chrám  (OP) 

 19.00 h - Muži mužom – Puzzle (OP) 

Piatok – 11. 02. 2022 

17.00 h – Mládež  – Fara (OP) 

Sobota – 12. 02. 2022 

  8.30 h – Oblastné Modlitebné 

spoločenstvo  – Fara (OP) 

 

Nedeľa – 13. 02. 2022 

Nedeľa Deviatnik 

  9.00 h – SB – Chrám + Online (OP) 

10.30 h – Detská besiedka – Online  

11.00 h – SB – Rokycany (OP) 

15.30 h – Nešporné SB s VP  – Vita 

Vitalis  (OP) 

16.00 h – SB – Požehnanie 

manželských párov - Chrám (OP) 

Poďte a pozrite sa na skutky Božie, úžasný je vo svojom 

konaní voči ľuďom.                                Ž 66, 5 

OZNAMY  

V sobotu 5. 2. 2022 bolo v našom 

chráme požehnané manželstvo 

Ivana Hojdana a Barbary r. 

Velebírovej, zároveň bola 

pokrstená ich dcéra Melánia. 

 ˷ 

 

V sobotu 5. 2. 2022 bol v našom 

chráme konfirmovaný  

brat Igor Nosek. 

˷ 

 

V nádeji vzkriesenia a večného 

života sme sa 2. 2. 2022 rozlúčili 

v Prešove so sestrou Agnesou 

Mitaľovou r. Balkovou, 82 r. 

˷ 

 

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). 

˷  
 

 

 

 



 

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

 Rodina pri poslednej rozlúčke so sestrou Agnesou Mitaľovou obetuje 

rodina na chrám Boží 90,- €. 

 Pri pohrebnej rozlúčke s Máriou Bosou obetuje pozostalá rodina 200,- € na 

opravu chrámu. 

 Bohuznáma rodina pri 1. výročí smrti drahého manžela, otca a starého otca 

obetuje 100,- € na CZP. 

 Bohuznáma rodina zo Žabokrekov obetuje na podporu online prenosov 

40,- €. 

 Rodina Tóthová z Limbachu obetuje na podporu online prenosov 50,- €. 

 Ofera prijatá na účet v banke za uplynulý týždeň bola vo výške 137,- €. 
 

 

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. 

˷ 

 

V predajni PATMOS ponúkame:  

Tranovský kalendár, Stolový kalendár  

a ďalšiu kresťanskú literatúru. 


