
ZBOROVÉ�  OZNAMY - CZ ÉCAV ZÉMIANSKÉ KOSTOĽANY
24. 11. 2019 – Posledná nedeľa cirkevného roka

Zem. Kostoľany: 8.00; Prievidza: 9.30, Nit. Pravno 11.15.
Biblické štúdium        
28. 11. (ŠT)

16.00 Fara, Prievidza

Spevokol  29. 11. (PI) 17.00 Fara, Zemianske Kostoľany
1. adventná nedeľa    
01. 12. - Pán Prichádza, 
Spoveď a Večera Pánova

8.00 Ev. kostol, Zemianske Kostoľany
09.30 Ev. kostol, Prievidza
11.15 Modlitebňa, Handlová

Nácvik spevu z evanj. 
funebrálu  04. 12. (ST)

16.00 Fara, Prievidza

Adventná večiereň     
04. 12. (ST)

16.30 Fara, Prievidza

Adventná večiereň         
05. 15. (ŠT)

16.30 Fara, Zemianske Kostoľany

Spevokol  06. 12. (PI) 17.00 Fara, Zemianske Kostoľany
2. adventná nedeľa    
08. 12.

8.00 Ev. kostol, Zemianske Kostoľany
09.30 Ev. kostol, Prievidza
11.15 Klub dôchodcov, N. Pravno (Večera Pánova)

22. - 26. 11. 2019 bude potreby veriacich zabezpečovať br. farár Jozef Havrila
0918 828 356. Br. kaplán sa zúčastní vzdelávania kaplánov. Farský úrad bude v tieto
dni zatvorený.

Od decembra nás čaká zmena v stretnutiach počas týždňa. V týždni budú  ad-
ventné večierne v stredu 16.30 na fare v Prievidzi a vo štvrtok 16.30 na fare v Zem.
Kostoľanoch. Biblická hodina v advente nebude. Bude pokračovať po Zjavení Kris-
ta Pána mudrcom v novom čase, každú stredu o 16.30.

Pozývame najmä bratov a sestry z Prievidze na nácviky spevu z evanjelického
funebrálu, aby sme sa vedeli  spevom dôstojne lúčiť  pri  pohreboch.  Nácviky sa
budú konať vždy prvú stredu v mesiaci pred biblickou hodinou (adventnou ve-
čierňou) o 16.00 na fare v Prievidzi.

Brat kaplán pozýva všetkých, ktorí majú radi dar modlitby k spoločným mod-
litbám v modlitebnom spoločenstve. Stretávať sa bude 2x do mesiaca, a to 2. a 4.
stredu v mesiaci pred biblickou hodinou na fare v Prievidzi o 16.00. Modliť sa chce-
me za náš cirkevný zbor, vlastné modlitebné námety a privítame aj námety od os-
tatných v zbore či mimo neho.

Od 1. adventnej nedele je treba vyzdvihnúť si objednané kalendáre a literatúru.
Predplatiteľov  Evanjelického  východu  upozorňujeme,  že  predplatné  na  zbor
nebude v nasledujúcom roku pokračovať a je treba si prihlásiť predplatné na domácu
adresu. Táto varianta je lepšia najmä z časového hľadiska. Predplatné sa z dôvodov,
ktoré vydavateľ nevie ovplyvniť zvyšuje na 24 za rok. 



Pokračuje dlhodobá zvierka na kompletnú opravu strechy Evanjelického kostola
v Prievidzi a na opravu nefunkčného organu. Milodar na tento účel môžete odo-
vzdať na farskom úrade alebo do osobitnej kasičky v kostoloch, zbierka potrvá do
odvolania. Doteraz sa od 27.10.2019 vyzbieralo 230€.

Milodary:

17. 11. - Rodiny Kováčová a Bariková venovali pri spomienke na 100. výročie
narodenia Jozefa  a Zlatice Kováčových milodar 30€.

Ofery:

17. 11. - Zemianske Kostoľany 52€, Prievidza 92,40, spolu: 144,40€.

Sledujete  nás  na  facebooku,  istagrame
alebo na našej internetovej stránke, kde
sú  vždy najaktuálnejšie  oznamy a  po-
zvánky.  Hľadajte:  Evanjelici  v  okrese
Prievidza.

Kontakty: Ev. a v. farský úrad Prievidza: 046/548 86 08; Tel. zborový kaplán Emil

Hankovský: 0950 598 396; Tel. administrátor CZ Jozef Havrila st.: 0918 828 356

www.ecavprievidza.sk 

Od januára: streda 16.30 na fare v Prievidzi

http://www.ecavprievidza.sk/

