
Pondelok - 4. 3. 2019 
Kázňové prípravky - Pôst - Veľká noc

9.00 - ranné stíšenie 

9.30 - 1. pôstna nedeľa - Mgr. Ján Velebír - zborový farár CZ ECAV Bardejov

9.50 - 2. pôstna nedeľa - Mgr. Ján Velebír - zborový farár CZ ECAV Bardejov

10.10 - 3. pôstna nedeľa - Mgr. Ján Oslík - zborový farár CZ ECAV Modra

10.30 - Prestávka

10.50 - 4. pôstna nedeľa - Mgr. Ján Oslík - zborový farár CZ ECAV Modra

11.10 - 5. pôstna nedeľa - Mgr. Dušan Cina - riaditeľ BÚ VD ECAV

11.30 - 6. pôstna nedeľa - Mgr. Dušan Cina - riaditeľ BÚ VD ECAV

12.00 - Obed

13.00 - Zelený štvrtok - Mgr. Ľubomír Ďuračka - zborový farár CZ ECAV Nové Mesto nad Váhom

13.20 - Veľký Piatok - Mgr. Ľubomír Ďuračka - zborový farár CZ ECAV Nové Mesto nad Váhom 

13.40 - Príhovor k VP - Mgr. Ľubomír Ďuračka - zborový farár CZ ECAV Nové Mesto nad Váhom 

14.00 - 1. slávnosť veľkonočná - Mgr. Ľuboslav Beňo - zborový farár CZ ECAV Rankovce

14.20 - 2. slávnosť veľkonočná - Mgr. Ľuboslav Beňo - zborový farár CZ ECAV Rankovce

14.40 - Záver - modltiba a požehnanie

Konferenčný poplatok (obed) je 4€ na osobu (uhrádza sa na mieste konferencie).

Uzávierka prihlášok na kázňové prípravky je 20. február 2019
Kontakt: Biskupský úrad VD ECAV, Hlavná 137, Prešov,
tel: 0918/828 379, 051/7722515
email: sekretariat@vdecav.sk

Ponúkame
Evanjelický katechizmus pre mladých : YOUBE
Biskupský úrad Východného dištriktu ECAV v spolupráci so
švajčiarským vydavateľstvom Fontis vydal evanjelický katechizmus pre mladých, 
vhodný aj na vyučovanie konfirmácie, biblických hodín, či na individuálne štúdium 
a vzdelávanie. Na viac ako 170 stranách sa kladú otázky a hľadajú odpovede, ktoré 
stoja na biblických pravdách a zasľúbeniach. Kto sa naučí žiť s touto Pravdou, ten 
dokáže veriť, milovať, a dúfať v rôznych situáciach života.
Kam (komu) patríme? – YOUBELONG
Komu môžeme veriť? – YOUBELIEVE
Ako máme žiť? – YOUBEHAVE
Kniha je veľmi vhodným darom k slávnosti konfirmácie, alebo k iným slávnostným 
príležitostiam v živote mladých ľudí. 
Objednávky je možné zasielať na email: tajomnik@vdecav.sk, alebo tel. : 
0918/828312, 051/77 22 515

Materiál pre prácu s deťmi a dorastom : Ježiš - priateľ ako nikto iný
Publikácia, ktorá približuje životné príbehy rôznych ľudí, ktorí stretli na ceste života 
skutočného Priateľa. Materiál chce predstaviť jedinečného a s nikým neporovnateľ-
ného priateľa, ktorého nám Boh dáva vo svojom Synovi Ježišovi Kristovi. Každá lek-
cia v materiáli je vypracovaná pre dve vekové kategorie - deti a dorast, samozrejme 
s odlišným obsahom a aktivitami. 
Cena: 10 € 
Objednávky: tajomnik@vdecav.sk, alebo tel. : 0918/828312, 051/77 22 515
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Materiál pre prácu s deťmi a dorastom : Nasledovanie Krista
Nasledovanie Krista je publikácia pre prácu s deťmi a dorastom. Vznikla z
viacročnej spolupráce BÚ VD ECAV v Prešove s nemeckým vydavateľstvom
Diakonissenmutterhaus v Aidlingene. Jednotlivé lekcie sú tématicky a programovo
spracované v dvoch variantoch - deti a dorast. Na viacerých biblických príbehoch
je vykreslená pestrosť charakterov, temperamentov a rôznych životných skúseností
ľudí, ktorých spojili štyri jedinečné slová: “Poď a nasleduj ma.”
Cena: 10 €. 
Objednávky: tajomnik@vdecav.sk, 0918828312

Materiál pre prácu s deťmi a dorastom : Z celého srdca
Z celého srdca“ - to je nosná téma celej publikácie, ktorá približuje životný príbeh 
proroka Samuela a jeho cestu viery a služby v prostredí Izraela. Publikácia chce na-
pomôcť misijnej práci s deťmi a dorastom, preto Vám ju vrelo odporučame. Materiál 
je možné objednať na adrese:tajomnik@vdecav.sk, 0918828312, 0517722515. 
Cena - 10€/ks



Biskupský úrad VD ECAV v Prešove
pozýva všetkých duchovných vo VD ECAV
na 
kázňové prípravky k pôstu a Veľkej noci 2019
s témou

 4. marec 2019
Veľká zasadačka BU VD ECAV, Hlavná 137, Prešov

organizátor: 
Biskupský úrad VD ECAV v Prešove, Hlavná 137

Pozývame
Evanjelizačné večery Pre Teba 
2019 - Prochrist SK - Volanie 
bez poplatku 

5 večerov, 5 tém, 5 rečníkov, 5 známych 
hostí, 5 svedectiev ako možnosť spoma-
lenia, či priam zastavenia sa a bezplat-
ného pripojenia sa na „inú“ frekvenciu, 
ktorá sa šíri v hĺbke srdca, pokore mysle 
a spája s domovom, ktorý je rovnakou 
realitou ako náš svet.
Témou tohtoročných evanjelizačných 
večerov „Pre Teba“ bude prosba, ktorú 
denne vyslovujú v rozličných situáciách 
veriaci a niekedy aj neveriaci po celom 
svete - „Otče náš“.
1.Dvere domov - Otče náš, posväť sa 
meno Tvoje, Príď kráľovstvo Tvoje
2.Vôľa - Kde je vôľa, tam je cesta - Buď 
vôľa Tvoja
3.Chlieb na cestu - Chlieb náš každoden-
ný daj nám dnes
4.Sila odpustenia - Odpusť nám viny 
naše
5.Liek v pokušení - Neuvoď nás do poku-
šenia, ale zbav nás zlého
Pripravený je bohatý sprievodný pro-
gram: päť večerov hudby, rozhovorov, 
životných príbehov známych osobností, 
v ktorých živote Boh spôsobil radikálnu 
zmenu – aktualizovaný bude priebežne 
na webovej stránke: www. prochrist.sk/
preteba. Hudobné vstupy budú v réžii 
interprétov a hudobných telies zo Slo-

venska a Sliezska. Organizátori prosia tie cirkevné zbory, ktoré sa zapoja, aby sa na internetovej stránke 
www.prochrist.evs.sk riadne  zaregistrovali ako prenosové miesto. Uľahčí nám to objektívne vyhodnotenie 
projektu.
   Na spropagovanie vo Vašom okolí si môžete v kolonke na stiahnutie stiahnúť plagát, za propagáciu v 
kruhu Vášho okolia Vám budeme nesmierne vďační.
Program podujatia chce svojím obsahom osloviť predovšetkým sekulárnych ľudí, všetkých hľadajúcich, 
či stratených. Avšak chce byť aj novým duchovným impulzom povzbudenia pre stálych členov vašich 
zborov.
V prípade Vašej ochoty finančne popdporiť tento projekt, milodary môžete posielať na bankový účet:
                 IBAN SK32 7500 0000 0040 2009 7346, VS: 4021
Ďakujeme za každú Vašu podporu, propagáciu a veríme, že projekt s Božou pomocou prinesie nové 
duchovné povzbudenie vo vašom prostredí.

za organizačný tím evanjelizáčných večerov PRE TEBA 2019
Mgr. Peter Mihoč - tajomník biskupa VDECAV


