
4. nedeľa pôstna      31. marec 2019 
 

Laetare. Chlieb života. 
 

Piesne:  328, 103, 113, 95 
Epištola:  2 Korintským 9, 8 -10 
Evanjelium: Ján 6, 24 - 36 
Kázňový text: Ján 12, 20 - 26 
 
Antifóna: 28 
Kňaz: Kristus Ježiš ponížil sa a bol poslušný Otcovi do smrti. 
Zbor: Poslušný bol až do smrti na kríži. 
 
Oznamy: 
 
1.4. Pondelok – zasadnutie cirkevno-zborového presbyterstva 17:00 
 
2.4.  Utorok Biblická hodina seniorov     10:00 
 
Modlitebná reťaz pebieha vždy v utorok medzi 21:00-22:00. Kto by ste chceli 
byť jej súčasťou, píšte o info na bstupicky@gmail.com 
 
 
3.4. Streda – Biblická hodina mládeže    19:00  
 
4.4. Štvrtok – Spevokol      18:00 
5.4. Piatok – Náboženská výchova     16:00 
  Konfirmačná príprava     16:30 
 
6.4. Sobota – brigáda k upratovaniu kostola   10:00 
 
7.4. 5. nedeľa pôstna, nedeľa smrtná 
Služby Božie - PAŠIOVÉ      9:30 
V rámci služieb Božích bude prisluhovaná sviatosť Večere Pánovej 
 
Detská besiedka       9:30 

Po službách Božích si môžete zakúpiť literatúru: Biblia 100, Kalendáre 
Denní čtení a ďalšiu literatúru 
 
Ofera z uplynulej nedele, 24. marca v 3. pôstnu nedeľu bola 2 036.-KČ 
 
Milodary:  
 
2 Kor 9,7: Každý (nech dá), ako si umienil v srdci, nie z neochoty alebo 
z prinútenia; lebo ochotného darcu miluje Boh! 
 
Zbierka na organ: 
Vyzbieraná suma: 123 824.-KČ; 24,8 % cieľovej sumy. 
 
 
Informácia k úhrade cirkevného príspevku (dane). Môžete tak urobiť vždy po 
sl. Božích u brata kurátora P. Číčela alebo zaslaním finančnej čiastky na číslo 
účtu cirkevného zboru. Podľa uznesenia cirkevno-zborového konventu sa 
cirkevný príspevok (daň) platí nasledovne: 
Pracujúci člen – 1000.-KČ/rok 
Študent, senior, materská dov. – 600.-KČ/rok 
Pri platení prostredníctvom prevodu na účet nezabudnite uviesť meno a rok 
za ktorý cirkevnú daň hradíte. 
Číslo účtu cirkevného zboru: 
183563032/0300 
 
 
Oznamy nájdete aj na www.slovenskyzbor.cz 
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