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

Spravodaj Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Prešov 

11. december 2022       3. adventná nedeľa 
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PROGRAM TÝŽDŇA 

Pondelok – 12. 12. 2022 

17.30 h Spevokol  Fara  

Utorok – 13. 12. 2022 

17.00 h SEŽ – Prednáška o Darine 

Bancíkovej  Fara 

17.30 h Adventné SB  Kojatice 

Streda – 14. 12. 2022 

17.00 h Adventné SB  Janov 

18.15 h Staršia mládež  Puzzle  

18.00 h Adventné SB  Rokycany 

Štvrtok – 15 12. 2022 

17.00 h Adventné večerné SB Chrám 

19.00 h Muži mužom Puzzle 

Piatok – 16. 12. 2022 

17.00 h Mládež Fara  

Nedeľa – 18. 12. 2022 

4. adventná nedeľa 

  7.30 h Večera Pánova Chrám 

  9.00 h Služby Božie Chrám + online 

11.00 h Služby Božie s VP Rokycany 

14.30 h Nešporné SB s VP Podhradík 

14.30 h Nešporné SB s VP Gregorovce 

17.00 h Večera Pánova  Chrám  

˷ 

 

 

 

Na púšti pripravujte cestu Hospodinovi.  

Ajhľa, Hospodin, Pán prichádza s mocou.     Iz 40, 3. 10 

OZNAMY  

Pozývame Vás na koncert 

sláčikového orchestra 

EDERVART, 

ktorý sa uskutoční v našom 

kostole dňa 16. 12. 2022 (piatok) 

o 20.00 hodine. 

Na koncerte zaznejú skladby 

hudobných majstrov J. S. Bacha, 

A. Mozarta, S. Prokofieva 

a ďalších. 

˷ 

Srdečne pozývame na vianočný 

koncert speváčky Janais a jej 

kapely, ktorý bude v Dvorane 

Starého kolégia 21. 12. 2022 

(streda) o 18.00 h. Predpredaj 

lístkov na Biskupskom úrade 

VD ECAV alebo 

na https://www.janais.sk/ 

   

Presbyterstvo na svojom 

zasadnutí odsúhlasilo  dočasnú 

zmenu konania SB: 

1. nedeľu v mesiaci o 9.00 h SB  

s požehnaním detí v Chráme 

Posledná nedeľa v mesiaci 

Rodinné SB o 11.00 h na fare 

  

http://www.patmos.sk/
https://www.janais.sk/


  

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

▪ Bohuznáma sestra z Kojatíc pri prislúžení VP v domácností z vďačnosti voči   

Pánu Bohu obetuje spolu s dcérou na modlitebňu v Kojaticiach 40,- €. 

▪ Rodičia, starí rodičia a krstní rodičia pri krste dcéry a vnučky Mie obetujú 

s vďakou 50,- €. 

▪ Bohuznáma rodina ďakuje pánu Bohu za každodennú milosť, pomoc 

a požehnanie za celý rok 2022. S vďakou a v dôvere sa odovzdáva do Božích 

rúk aj do nastávajúceho roku 2023 s prosbou o milosť, pomoc a požehnanie. 

Vďačne oferuje 50,- € na opravu kostola a 20,- € na online prenosy. 

▪ Rodina pri krste Amálie Džubakovskej s prosbou o Božie vedenie 

a požehnanie obetuje 30,- € na opravu kostola. 

▪ Bohuznáma rodina s láskou spomína na zosnulých rodičov pri 20. výročí ich 

úmrtia a obetuje na opravu kostola 50,- €. 

▪ Bohuznáma sestra pri platení CP z vďačnosti voči Pánu Bohu obetuje 20,- € na 

opravu kostola a 10,- € na DTF. 

▪ Pri 1. výročí úmrtia mamy a starej mamy Márie Pribulovej z Dulovej Vsi si na 

ňu spomínajú deti s rodinami a obetujú 100,- € na opravu chrámu. 

▪ Bohuznáma sestra spomína s vďakou a láskou na všetkých zosnulých v rodine 

a prosí o Božie požehnanie pre seba i svoje deti s rodinami. Na opravu kostola 

obetuje 100,- €. 

▪ Novomanželia Milan a Viktória Guľasovci pri uzatvorení manželstva prosia 

o Božie vedenie a ochranu a obetujú na opravu kostola 100,- €. 

▪ Bohuznáma rodina ďakuje za požehnanie v tomto roku a obetuje 60,- € na CZP.  

▪ Sestra Otília Hricová z Košíc z vďačnosti voči Pánu Bohu venuje 20,- € na 

obnovu chrámu Božieho. 
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 

˷ 

Diakonický domov ELIM začne poskytovať sociálne služby v zariadení pre 

seniorov od 1.1.2023. V prípade záujmu kontaktujte riaditeľa Diakonického 

domova Elim Mgr. Samuela Miška, tel.: 0918 828 042, email: 

diakonia@vdecav.sk, https://www.vdecav.sk/diakonia/ 

 

http://www.patmos.sk/

