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

Pondelok – 3.10. 2022 

17.30 h Stretnutie spevokolu  Fara  

Utorok – 4. 10. 2022 

17.00 h  SEŽ  Fara 

Streda – 5.10. 2022 

18.15 h Staršia mládež  Puzzle  

Štvrtok – 6. 10. 2022 

18.00 h Večerné SB  Chrám 

19.00 h Muži mužom  Puzzle 

Piatok – 7. 10. 2022 

17.00 h Mládež Fara  

Sobota – 8.10.2022 

8.30 h MoS   Fara 

Nedeľa – 9. 10.  2022 

17. nedeľa po Svätej Trojici 

9.00 h Služby Božie  Chrám+online 

11.00 h Služby Božie   Rokycany  

15.30 h Nešporné SB s VP ÚTP  

18.00 h Večerné SB  Chrám  
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Na Teba sa upínajú oči všetkých a Ty im dávaš pokrm 

v pravý čas.                       Žalm 145,15     

žalm145,15 15Pt 5, 7 

OZNAMY  

 

V predajni Patmos si môžete 

zakúpiť zamyslenia na každý 

deň Tesnou bránou 2023 ako 

aj inú kresťanskú literatúru. 

 

- 

 

Dnešnú nedeľu 2. 10. o 16.00 

hod. sa uskutoční stretnutie 

Rodinného spoločenstva na 

fare.  

Téma: Pán Ježiš nás učí ako sa 

modliť. Poslúži nám brat farár 

Tomáš Valašík, konsenior ŠZS. 

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

Spravodaj Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Prešov 

02. október 2022   16. nedeľa po Svätej Trojici 
www.patmos.sk             051/7725925       0908 987 664            ev.fara@patmos.sk   

 

 

  

MILODARY   

 Bohuznámi rodičia prosia o Božie požehnanie pri uzavretí manželstva 

dcéry a obetujú 50,- € na CZP. 

 Bohuznáma sestra pri platení CP a pri spomienke na rodičov a starých 

rodičov ďakujúc Pánu Bohu za zdravie a požehnania obetuje 150,- € na 

opravu chrámu a 50,- €  na online prenos. 

 Bohuznáma sestra pri platení CP z vďačnosti voči Pánu Bohu a pri 

spomienke na rodičov a starých rodičov obetuje na opravu chrámu 170,- € 

 Pri 1.výročí úmrtia mamy Dariny Bekečovej z Daletíc spomínajú deti 

s rodinami a obetujú 100,-€ na chrám Boží. 

 Bohuznáma sestra ďakuje Pánu Bohu za pomoc pri operácii dcéry a 

obetuje 50,- € na opravu kostola.  

 Bohuznáma sestra s rodinou pri platení CP z vďačnosti obetuje na opravu 

chrámu 200,- € 

 Pred 20-timi rokmi dotĺklo srdce drahého manžela, otca, starého otca 

a kantora nášho cirkevného zboru Mgr. Antona Kušníra. S láskou spomína 

manželka a deti s rodinami a pri tejto príležitosti obetujú na opravu organu 

100,- €. 

 Bohuznáma dcéra s rodinou s vďakou spomína na drahú mamu pri 25. 

výročí jej smrti a obetuje na opravu kostola 30,- €. 

 Bohuznáma rodina s láskou a vďakou spomína pri 1. výročí úmrtia na 

manžela, otca a starého otca a obetuje na CZP 150,- € 

 Sestra Eva Gajdošová s rodinou spomína na brata Martina pri 1. výročí 

jeho úmrtia a obetuje na CZP 30,- €.  

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 
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