
4. nedeľa po Veľkej noci     2. máj 2021 
Zasľúbenie Ducha svätého. Cantate. 

 
Piesne:  361, 139, 242, 283 
Epištola:  1 Jána 4, 10 - 16   
Evanjelium:  Ján 15, 10 - 17 
Kázňový text:  Skutky 16, 25 - 34 
 
Antifóna 36: 
Kňaz: Ja som vzkriesenie a život, vraví Kristus Pán. 
Zbor: Kto verí v Neho, bude žiť, aj keď umrel. 
 
Oznamy 
Dnes   Detská besiedka     14:00 
   online 
3.5. pondelok zasadnutie presbyterstva    17:30 
   Zborová miestnosť 
 
4.5.  utorok  Biblická hodina dospelých   18:00 
   Zborová miestnosť + 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 

 
5.5. streda  Biblická hodina mládeže    19:00 
   Zborová miestnosť 
 
6.5. štvrtok  konfirmačná príprava 1. skupina   16:00 
   online 
7.5. piatok  konfirmačná príprava 2. skupina   16:00 
   online 
   Dorast      17:00 
   online 
 
9.5. 5. nedeľa po Veľkej noci – služby Božie    9:30 
 Prezenčne s obmedzením rozostupov aj online 
  

Detská besiedka        nebude 
  
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 1 100.-KČ  
prijatá na účet cirkevného zboru .-KČ 
 
Milodary: 
Pravidelné mesačné milodary: 
Sestra Janka Haluková venuje 200.-KČ 
Bohuznáma rodina venuje na potreby cirkevného zboru 2500.-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

