
4. Nedeľa pôstna        15. marec 2015 
„Chlieb života“ 

 
Piesne:   332, 117, 83, 109 

Epištola:  Rímskym 5, 1 - 11 
Evanjelium:  Ján 6, 1 - 15 

Kázňový text:  Matúš 15, 17 - 20 
 

Antifóna: 29 
Kňaz: Kristus na vlastnom tele vyniesol na kríž naše 

hriechy. 
Zbor: Aby sme odumreli hriechu a žili spravodlivosti. 
 
Oznamy: 

 
utorok 17.3.  Biblická hodina seniorov o 15°° 
    2. kvartál o 18°°   

streda 18.3   biblická hodina mládeže o 19°° 
 
štvrtok 19. 3.    nácvik spevokolu o 17:30 

piatok 20. 3.   náb. výchova 
1. skupina o 15°° 
2. skupina o 16°°  

    konfirmačná príprava 16°° 
    príprava dospelých 17°° 
    stretnutie dorastu 18°°   

    modlitby o 19:30 

 

Nedeľa 22. marca 2015, 5. nedeľa pôstna - služby Božie sa 

uskutočnia o 9:30. Od budúcej nedele sa konajú pašiové 
služby Božie. 
 
Detská besiedka sa bude konať v čase hlavných služieb 

Božích.  
 
26. marca – Návšteva z evanjeliského cirkevného zboru Tót 
Komlóša, Maďarsko,  – Tieňohra „Ukrižovanie Krista“ o 18°° 

v chráme Božom. 
 

   
 
 
Po službách Božích si môžete zakúpiť: 
Evanjelický posol spod Tatier 
Evangelicus na rok 2015 

Denní čtení 
Knihu: História Slovenského ev.a.v. cirkevného zboru v Prahe 
Ďalšiu literatúru 

 
Blahoželania: XXX 

 

 

Ján 6:35  Riekol im Ježiš: Ja som chlieb života; kto prichádza ku mne, 

nikdy nebude lačnieť, a kto verí vo mňa, nikdy nebude žízniť. 
 

Výzva: Prosíme všetkých bratov a sestry o úhradu cirkevnej dane. 

Cirkevno-zborový konvent stanovil výšku cirkevnej dane 
nasledovne:  
dospelý pracujúci – 1000 KČ/ rok 

dôchodcovia, študenti, mamičky na mat. Dovolenke – 600 KČ/rok 
deti do konfirmácie – 0 KČ/ rok 
Zaplatiť je možné v hotovosti u br. Číčela, prevodom na účet 

cirkevného zboru alebo bankovou zloženkou. 
číslo účtu: 183563032/0300 
Do textu pre prijímateľa prosíme uviesť tieto informácie: 

cirkevná daň, rok, meno. 
 

Ofery: 3. nedeľa pôstna 8.3.2015  2078.- KČ 
 
Milodary: 

 

 
  Ochotného darcu miluje Boh! 

 

 
Oznamy a ďalšie aktuálne informácie o živote cirkevného zboru 
nájdete aj na webovej stránke nášho zboru: 
http://praha-sk.ecav.cz/ 


