
Cirkevného zboru ECAV  Bratislava-Petržalka, Strečnianska 15  
Tel.: 02/63 82 75 59; E-mail: petrzalka@ecav.sk; Web: www.ecav-petrzalka.sk;                                                               

Facebook: CZ ECAV Petržalka, Účet: SK73 0900 0000 0051 5225 8740 

19.po Svätej Trojici                                                       18.októbra 2020                             
 
 
 
 
 

PROGRAM:     

Oslovenie, privítanie 

Žalm 139 

Pieseň č. 634 

Kázeň – 1M 9,8-17 

Modlitba, Otčenáš 

Oznamy, požehnanie 

Pieseň č. 631  

Hudba na záver 

 17.októbra uplynuli dva roky ako Pán života a smrti odvolal z tejto  
časnosti nášho verného brata Milana Seberíniho. S láskou si na neho 
spomína manželka Eva s deťmi a ich rodinami a venuje na potreby CZ 30€  

 

Ofera z minulej nedele (11.10.2020) bola: 178,92€ (Pe) a 42,00€ (Ru) 

Ďakujeme za všetky prinesené milodary, obete a oferu! 

 

N E D E Ľ N Ý 

  

N E D E Ľ N Ý 

 

Sila viery  

 

 

„Ježiš nastúpil do člna, preplavil sa na 
druhý breh a prišiel do svojho mesta. Tu  

k Nemu priniesli ochrnutého človeka, 
ktorý ležal na lôžku. Keď Ježiš videl ich 

vieru, povedal ochrnutému: „Dúfaj, syn 
môj, odpúšťajú sa ti hriechy.“ Vtom si 

však niektorí zákonníci povedali: „Tento 
človek sa rúha!“ Ježiš poznal ich 

myšlienky a povedal: „Prečo zle zmýšľate 
vo svojich srdciach? Čo je ľahšie? 

Povedať: ‚Odpúšťajú sa ti hriechy,‘ alebo 
povedať: ‚Vstaň a choď!‘? Aby ste však 

vedeli, že Syn človeka má moc odpúšťať 
hriechy na zemi,“ vtom povedal 

ochrnutému: „Vstaň, vezmi si lôžko a 
choď domov!“ A on vstal a odišiel 

domov. Keď to videli zástupy, zmocnila sa 
ich bázeň a oslavovali Boha, že dal takúto 

moc ľuďom.“ 
Matúš 9,1-8 
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Žiadne aktivity zboru v priestoroch kostolov alebo Zborového domu sa 
z dôvodu pandémie konať nebudú! 

Oznamujeme, že najbližšie nedele, budú služby Božie pre všetkých členov CZ 
na našom You Tube-ovom kanáli: „CZ ECAV Petržalka – You Tube“; Nájdete 
tam aj staršie kázne a príhovory pre dospelých aj deti. Takto chceme spolu 

zdieľať našu vieru v Trojjediného Pána Boha a posilňovať sa v nej.  

V súvislosti so zákazom bohoslužieb sa volebný konvent k voľbe dozorcu 
nášho CZ odkladá. Voľba doterajšieho brata dozorcu Ľubomíra Synaka 

pristúpime hneď potom, ako nám to situácia dovolí.  

• Denné centrum Baobab hľadá pomoc na upratovanie.  
• Práca vhodná pre študentov/dôchodcov, či na privyrobenie si vo večerných hodinách 

• Upratovanie podľa stanoveného rozpisu – bežné upratovacie práce 

• Pracovné dni 2hodiny, po 16:00  •   Práca na dohodu  •   Mzda 3,35 eur /v hrubom na hod   

• Kontakt: Richard Schӧn 0902 225 824 

Náš cirkevný zbor sa zapojil do aktivity: Koľko lásky sa zmestí do krabice od 
topánok 2020. Jedná sa o prípravu vianočných balíčkov pre deti zo Srbska. 

V prípade, že by ste sa chceli zapojiť, kontaktujte  s.farárku E.Kolesárovú, tel. 
0907 941 165. Dostanete potrebné informácie! 

Pripomíname, že je potrebné, ak sa tak nestalo, uhradiť cirkevný 
príspevok na rok 2020, ktorý je minimálne 10,-€ za člena. 

Účet nášho cirk.zboru: SK73 0900 0000 0051 5225 8740. Ďakujeme. 

Kto by si prial návštevu farára a služby Božie doma v rodine, 
prihláste sa prosím na farskom úrade.  

NEDEĽA 18.10. 11:00 SB zrušené (pozri You Tube)  

15:00 Detská besiedka (pozri You Tube) 

17:00 Večerné SB zrušené(pozri You Tube) 

PONDELOK 19.10. 17:00 Stretnutie abstinentov zrušené 

STREDA 20.10. 10:30 návštevy v Dome Rafael 

PIATOK 22.10. 15:00 
16:00 

Konfirmandi (1. a 2.ročník) – online   
Dorast – online  

SOBOTA 24.10. 17:00 Staršia mládeže – online  

NEDEĽA 25.10. 09:30 SB v Petržalke – You Tube 

11:00 SB v Rusovciach – zrušené  

17:00 SB v Petržalke – zrušené  


