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

Streda – 07. 09. 2022 

15.20 h Nešporné SB  ZpS Náruč  

Štvrtok – 08. 09. 2022 

18.00 h Večerné SB  Chrám  

Piatok – 09. 09. 2022 

17.00 h Mládež Fara  

Sobota – 10. 09. 2022 

8.30 h MoS  Zb. sieň  

Nedeľa – 11. 09.  2022 

13. nedeľa po Svätej Trojici  

9.00 h Služby Božie – volebný 

konvent - Chrám 

15.30 h Nešporné SB  Vita Vitalis  

18.00 h Večerné SB  Chrám  

˷ 

V predajni Patmos si môžete za 

znížené ceny zakúpiť kalendáre.  

(Tranovský a Stolový za 1,- €). 

˷ 

 Spevokol bude v pondelok 12. 9. 

o 17.30 hod. pozývame aj nových 

členov do tohto spoločenstva.  

 

 

Trstinu nalomenú nedolomí a tlejúci knôt neuhasí. 
                          Iz 42, 3a 

OZNAMY  

V nedeľu 28.8.2022 bol v našom chráme 

pokrstený syn Filip, rodičov Tomáša 

Červeňáka a Alžbety r. Ferencovej 

˷ 

V sobotu 3. 9. 2022 uzavreli v našom 

chráme manželstvo: 

Milan Vereščák a Nikoleta Kováčová, 

Jozef Rigas a Monika Biačová, 

Marek Matija a Monika Staruchová 

˷ 

Bratia a sestry, v týchto dňoch prebieha 

zápis detí, narodených v roku 2010, na 

konfirmačnú prípravu do 1. ročníka. 

Vyplnenú prihlášku doručte do kancelárie. 

Termín prvého stretnutia bude  

8. 9. o 15.00 hod na fare.  

https://patmos.sk/konfirmacia/ 

˷ 

Dňa 11. 9. 2022 sa v Prešove v rámci 

Služieb Božích o 9.00 uskutoční volebný 

konvent na voľbu generálneho dozorcu 

ECAV.  

S kandidátmi sa môžete oboznámiť tu:  

https://www.ecav.sk/aktuality/spravoda

jstvo/kandidati-na-gd  
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CP – Cirk. príspevok, CZP – Cirkevno-zborové potreby, DTF – Domáci tlačový fond, CHB – Chrám 
Boží 
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MILODARY   

 

 Bohuznámi manželia pri 50. výročí sobáša ďakujú Pánu Bohu za jeho 

milosť a prosia o Božie požehnanie do ďalších dní obetujú 50,- € na 

opravu kostola. 

 Bohuznámy brat pri platení CP obetuje z vďačnosti voči Pánu Bohu na 

Červenicu 100,- €, CZP 40,- €, Spevokol 30,- €, a DTF 20,- €. 

 Bohuznáma rodina pri rozlúčke s bratom farárom Ondrejom Kočom 

obetuje miesto kvetov na CZP 40,- €. 

 Bohuznáma dcéra s rodinou s láskou a vďakou spomína na drahú mamu 

Máriu Anderkovú pri 50. výročí jej smrti a obetuje na CZP 40,- €. 

 Pri poslednej rozlúčke s drahou mamou a starou mamou Annou 

Oráčovou obetujú deti a ostatná rodina zídená na pohrebnej rozlúčke na 

CZP 200,- €. 

 

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 

˷ 

 

Bratia a sestry, prosíme vás o úhradu cirkevného príspevku a to buď 

osobne na FÚ, alebo na účet cirkevného zboru:    

SK91 0900 0000 0000 9628 9004 

Výška cirkevného príspevku v CZ ECAV Prešov na kalendárny rok je 

30 € za dospelého člena cirkevného zboru 

a 20 € za člena cirkevného zboru do konfirmácie. Pri platení cez účet 

uveďte do správy pre prijímateľa meno, priezvisko a adresu. 

 

 

 


