
9. nedeľa po sv. Trojici     18. august 2019 
Prezieravá múdrosť. 

 
Piesne:  215, 309, 446, 316  
Epištola: 1 Petra 4, 7 - 11   
Evanjelium: Matúš 25, 14 - 30 
Kázňový text: Jeremiáš 1, 4 - 10 
 
Antifóna 60 
Kňaz:  Slúžte Hospodinu v bázni a veseľte sa v Ňom. 
Zbor:  Blahoslavení, čo sa k Nemu utiekajú. 
 
Oznamy: 
 
Utorok: Modlitebná reťaz prebieha vždy v utorok medzi 21:00-22:00. Kto by 
ste chceli byť jej súčasťou, píšte o informácie na bstupicky@gmail.com 
 
Streda:  Biblická hodina mládeže     19:00 
 
25.8.  10. nedeľa po svätej Trojici - Kajúca 
 Služby Božie        9:30 
V rámci služieb Božích bude prisluhovaná sviatosť Večere Pánovej. 
 
Po službách Božích si môžete zakúpiť: Evanjelický posol spod Tatier, Evanjelický 
východ, ostatnú literatúru vyloženú pri východe z chrámu Božieho 
 
Ofera z uplynulej nedele, 11.8.2019 bola 2 577.-KČ 
 
Milodary:  
Sestra N. Pagáčová venuje na organ 1 000.-KČ 
Brat Š. Ryba venuje na organ 1000.-KČ 
Sestra E. Vidmanová venuje pravidelne mesačne na potreby cirkevného zboru 
240.-KČ 
Brat V. Kopáčik venuje na organ 1000.-KČ 
Sestra Jana Vondrášková venuje na organ 1500.-KČ 
Bohuznámi manželia venujú na potreby cirkevného zboru 2000.-KČ 

Brat Ľubomír Vyšný venuje na potreby cirkevného zboru 300.-KČ 
Rodičia Repiskí pri krste syna Tea venujú 1000.-KČ na chrám Boží, 500.-KČ na 
organ  a 500.-KČ na detskú besiedku. 
Stará mama Magdaléna Mitaľová a krstná mama Jana Knežová pri krste vnuka 
a krstného syna Tea venujú 1000.-KČ na chrám Boží. 
 
Za vašu štedrosť vám ďakujeme aj slovami apoštola Pavla: 
Každý (nech dá), ako si umienil v srdci, nie z neochoty alebo z prinútenia; lebo 
ochotného darcu miluje Boh! 
        2 Kor 9,7 
Zbierka na organ: 
Vyzbieraná suma: 148 324.-KČ; 29,7 % 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 
 
 
 


