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

Pondelok – 27. 2. 2023 

17.30 h Spevokol Fara  

Utorok – 28. 2. 2023 

17.30 h Ženy ženám Puzzle 

17.30 h Pôstne večerné SB 

Kojatice 

Streda – 1. 3. 2023 

15.20 h Nešporné SB ZpS Náruč 

17.00 h Pôstne večerné SB Janov 

18.00 h Pôstne večerné SB 

Rokycany 

18.15 h Staršia mládež Puzzle 

Štvrtok – 2. 3. 2023 

17.00 h Pôstne večerné SB  Chrám  

Piatok – 3. 3. 2023 

17.00 h Mládež Fara 

Nedeľa – 5. 3. 2023 

2. pôstna nedeľa 

  9.00 h Služby Božie 

s požehnaním detí  Chrám + online 

  9.30 h Služby Božie  Kojatice 

11.00 h Služby Božie s VP  Chrám 

11.00 h Služby Božie Janov 

14.00 h Nešporné SB Petrovany 

17.00 h Večerné SB  Chrám  

 

 

 

Syn Boží sa zjavil na to, aby maril diablove skutky.       
                1J 3, 8b 

OZNAMY  

19. 2. 2023 boli v našom chráme 

pokrstené deti:  

syn Brian, rodičov Róberta 

Kulhánka a Moniky 

r. Kancianovej,  

dcéra Eva, rodičov Ľudovíta 

Imricha a Magdalény r. Žilinskej. 

˷ 

V piatok 3. 3. 2023 o 18.30 h sa 

uskutoční ekumenický  

Svetový deň modlitieb 

v gréckokatolíckom chráme 

Povýšenia svätého Kríža na 

Sekčove (oproti Kauflandu). 

Srdečne vás pozývame. 

˷ 

 Milí priatelia, sestry a bratia, 

zjednoťme sa znova 

na modlitbách a pôste. Pozývame 

vás do „Pôstnej reťaze“. Ak 

sa rozhodnete zapojiť, môžete sa 

zapísať v kalendári, ktorý nájdete 

na www.modlitby.patmos.sk  

 

http://www.patmos.sk/
http://www.modlitby.patmos.sk/


  

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

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

na opravu kostola. 

▪ Bohuznámy brat pri životnom jubileu 70 rokov ďakuje Pánu Bohu za prežité 

roky, odovzdáva sa do Božích rúk vo svojej ťažkej chorobe  a spolu s deťmi 

a manželkou spomínajú na rodičov z oboch strán a oferujú 100,- € na CHB 

a 20,- € na online prenosy. 

▪ Vďační rodičia pri krste dcéry Evy s prosbou o ochranu, milosť a Božie 

požehnanie pre všetkých obetujú na opravu chrámu 50,- €, 10,- na DTF a 

10,- € a na online prenosy. 

▪ Bohuznámi manželia pri 41. výročí sobáša ďakujú Pánu Bohu za milosť, 

zdravie, ochranu a požehnanie celej rodiny a obetujú 100,- € na opravu 

kostola a 10,- € na online prenosy. 

▪ Bohuznáma sestra z vďačnosti voči Pánu Bohu pri platení CP si spomína na 

zosnulých v rodine a obetuje 130,- € na opravu kostola, 20,- € na oferu a 20,- 

€ na ev. východ. 

▪ Pri poslednej rozlúčke s drahým manželom, otcom a starým otcom 

Jaroslavom Dudášom obetuje manželka Marta 50,- € na CZP, sestra Milka 

50,- € na CZP a rodina zídená na kare formou zbierky obetuje 305,- € na 

CHB.  

▪ Bohuznáma sestra z vďaky za požehnanie počas 60-tich rokov života obetuje 

100,-€ na CZP a prosí o Božiu milosť pre svojich blízkych, hlavne o zdravie 

pre svoju dcéru. 

▪ Pri spomienke na rodičov Imricha a Alžbetu Železníkových obetuje dcéra 

Milena s rod. 100,- € na CHB. 

 

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 

˷ 

Dobrovoľné darovanie krvi 5. 4. 2023 od 8.00 do 11.00 h v priestoroch 

veľkej zasadačky Evanjelického kolégia. Nahlásiť sa môžete aj na farskom 

úrade.051/77259 25 email: ev.fara@patmos.sk 

 

 

 

 

http://www.patmos.sk/
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