
3. nedeľa po Zjavení     24. január 2021 
Dobrým premáhaj zlé 

 
Piesne:  213, 497, 200, 250 (1-2/3-4), 223 
Sz text / epištola:  Amos 3, 1 – 8 / Rímskym 12, 17 - 21   
Evanjelium:  Matúš 8, 5 - 13 
Kázňový text:  Matúš 8, 5 - 13 

 
Antifóna 62 
Kňaz: Pane, ku komu pôjdeme? Slová večného života máš. 
Zbor: A my sme uverili a poznali, že Ty si Kristus, ten svätý Boží.  
 
Oznamy: 
25.1. pondelok pietna spomienka pri výročí úmrtia J. Kollára a spomienka na člena 
nášho cirkevného zboru Jána Vecana     15:00 
Olšanské hřbitovy / z dôvodu opatrení súvisiacich s covid -19 bude tento rok spomienka 
neverejná 
 
26. 1.  utorok  Biblická hodina dospelých; Rímskym 5. kap. 18:00 
   online 

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 

 
27.1. streda  Biblická hodina mládeže    19:00 
   Online 
 
28.1. štvrtok  Konfirmačná príprava (1. skupina) – on line 16:00 
29.1. piatok  Konfirmačná príprava (2. skupina) – on line 16:00 
    
   Dorast      17:00 
 
31.1. nedeľa Deviatnik 
 Služby Božie (obmedzený počet účastníkov)   9:30 
 + on line prenos 
  
 Detská besiedka – online      14:00 
 
Po službách Božích ako aj cez týždeň po individuálnom dohovore si môžete zakúpiť:  
Knihu sestry Oľgy Schmidtovej „S Tebou, Pane“ 
 

Evangelicus 2020 a 2021 – zdarma pre členov cirkevného zboru /nečlenovia dobrovoľný 
príspevok  
Denní čtení, Smieť žiť pre Krista, Evanjelický posol spod Tatier, Evanjelický východ, ostatnú 
literatúru  
 
Ofera z minulého  týždňa po službách Božích bola 800.-KČ 
 
prijatá na účet cirkevného zboru  800.-KČ 
 
Milodary: 
Sestra Silvia Žiaková venuje pravidelný mes. milodar 250.-Kč na potreby cirkevného zboru. 
Sestra Eva Vidmanová venuje pravidelný mes. milodar 480.-KČ na potreby cirkevného zboru. 
Rod. Hvorecká venuje pravidelný mes. milodar 1 000.-KČ na potreby cirkevného zboru. 
Manželia Vojčiakoví pri vstupe do manželstva venujú na chrám Boží 5 000.-KČ. 
 
 
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 
 
Informácia k úhrade cirkevného príspevku (dane).  
Môžete tak urobiť v hotovosti do pokladne cirkevného zboru po osobnom dohovore s br. 
farárom 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/bohosluzby/ 

mailto:bstupicky@gmail.com

