
Slávnosť svätej Trojice       31. máj 2015 
„Otec, Syn a Duch Svätý“ 

 
Piesne:   194, 184, 182, 183  
Žalm:   145, 1 - 13 
Evanjelium:  Matúš 28, 16-20 
Kázňový text: Rímskym 11, 33 - 36 
 
A 46 
Kňaz: Traja sú, ktorí vydávajú svedectvo na nebi: Otec, 
Syn a Duch Svätý. 
Zbor: A tí traja sú jedno. Haleluja. 
 
Oznamy: 
utorok 2. 6.   Biblická hodina seniorov 15°° 
     
streda 3. 6.   biblická hodina mládeže 19°° 
 
štvrtok 4. 6.  nácvik spevokolu o 18°° 
piatok 5. 6.   náb. výchova 1. skupina 15°° 
      2. skupina 16°° 
    stretnutie dorastu 18°°   
    modlitby o 19:30 
 
Nedeľa 7. júna 2015, 1. nedeľa po Trojici - služby Božie sa 
uskutočnia o 9:30. V rámci sl. Božích bude konfirmácia 
dospelej a bude sa prisluhovať sviatosť Večere Pánovej.  
 
Detská besiedka sa bude konať v čase služieb Božích.   
 
V pondelok 8.6. sa uskutoční zasadnutie cirkevno-zborového 
presbyterstva.  
  
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 
95 výpovedí Martina Luthera a ďalšiu literatúru. 

DECAV oznamuje, že ponúka terénnu službu – pomoc priamo v 
domácnosti, asistenčné služby seniorom, odľahčovacie služby a 
poradenské služby v oblasti sociálnej pomoci. 
 
Blahoželania: XXX 
 
2 Kronická 16:9a  Lebo oči Hospodinove prehliadajú celú zem, aby 
ukázal svoju moc tým, čo majú voči Nemu úprimné srdce. 
 
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. 
 
Ofera: 2. Slávnosť Svätodušná, 25.5.2015 - 268 KČ  
  
POĎAKOVANIE: V mene predsedníctva cirkevného zboru ďakujem 
všetkým bratom a sestrám, ktoré sa zúčastnili organizácie a realizácia 
tohtoročnej noci kostolov. V piatok 29. mája náš chrám navštívilo 1026 
ľudí. 
 
Oznamy a ďalšie aktuálne informácie o živote cirkevného zboru 
nájdete aj na webovej stránke nášho zboru: 
http://praha-sk.ecav.cz/ 
 

 


