
Informačný list  –  APRÍL  2019 
 

Utorok   2.4.      1800  hod - Biblické štúdium pre staršiu generáciu /fara/

Streda    3.4.    1800  hod - „Objavovanie učeníctva- list Jakuba

     štúdium pre strednú generáciu  

Štvrtok  4.4.   1800  hod - PROCHRIST – L. Hrádok (doprava autami)

 

NEDEĽA   7. 4.      5. pôstna nedeľa  

          900  hod - služby Božie v Evanjelickom zb. dome

                                                     v Liskovej  s Večerou Pánovou

        1000  hod  - Pašiové služby Božie v Ružomberku

                                                          so spoveďou a Večerou  Pánovou

             1600  hod - služby Božie v Domove soc. služieb

                                                         so spoveďou a Večerou Pánovou

Štvrtok  11.4. 1800  hod - Večerné Služby Božie v kostole

 

NEDEĽA   14. 4.      6. pôstna – KVETNÁ  NEDEĽA 

  1000  hod  - Pašiové služby Božie v Ružomberku

               1400  hod - služby Božie v Liptovskej Štiavnici 

                                                         so spoveďou a Večerou Pánovou

 

Zelený štvrtok 18.4. 1800  hod - Večerné Služby Božie v

     so spoveďou a Večerou  Pánovou

VEĽKÝ PIATOK 19.4. 1000  hod -      Pašiové služby Božie v Ružomberku

          so spoveďou a Večerou Pánovou

 

                               VEĽKONOČNÁ  NEDEĽA  21. 4.    
                   900              -            Veľkonočné služby Božie v Ev. zborovom

                                                     v Liskovej    

                      1000  hod  - Hlavné služby Božie v Ružomberku 

                      1600  hod - služby Božie v Domove soc. služieb

                                                         so spoveďou a Večerou Pánovou

 

VEĽKONOČNÝ  PONDELOK   22.4. o 1000  hod      služby Božie v Ružomberku
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Streda    24.4.    1800  hod - „Objavovanie učeníctva

     štúdium pre strednú generáciu  

 

NEDEĽA   28.4.     Nedeľa po Veľkej n

  1000  hod  - Hlavné služby Božie v

 

Štvrtok  2.5. 1800  hod - Ekumenické bohoslužby

   kresťanskej kultúry v

 

 

Pravidelné stretnutia a aktivity:
Konfirmačné vyučovanie  PIATOK 

Stretnutie dorastu  PIATOK

Mládež    PIATOK

Detská besiedka                           NEDEĽA

Výučba náboženskej výchovy prebieha podľa rozvrhov jednotlivých škôl

 

 

Do vašej pozornosti dávame 
PROCHRIST 

 5 večerov, 5 tém, 5 rečníkov, 5 známych hostí, 5 svedectiev ako možnosť bezplatného 
pripojenia sa na "inú" frekvenciu, ktorá sa šíri v hĺbke srdca, pokore m
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". 
3. - 7. apríla 2019 (streda - nedeľa)  
so začiatkom vždy o 18.00.hod.  
Prenosové miesto – Kinosála pri mestskom 
Kultúrnom dome v Liptovskom Hrádku. 
Pripravený je bohatý sprievodný program: 
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
 

 

„Objavovanie učeníctva- list Jakuba“ – biblické 

štúdium pre strednú generáciu   

po Veľkej noci 

Hlavné služby Božie v Ružomberku  

Ekumenické bohoslužby pri príležitosti Týždňa  

kresťanskej kultúry v Ružomberku (Evanjelický kostol)  

aktivity: 
PIATOK  1530  hod   /fara/ 

PIATOK  1630  hod   /fara/ 

PIATOK  1830  hod   /fara/ 

NEDEĽA 1000  hod   /fara/ 

výchovy prebieha podľa rozvrhov jednotlivých škôl 

Do vašej pozornosti dávame !!! :   

5 večerov, 5 tém, 5 rečníkov, 5 známych hostí, 5 svedectiev ako možnosť bezplatného 
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  

a niekedy aj neveriaci  

Kinosála pri mestskom  

Pripravený je bohatý sprievodný program:  
päť večerov hudby, rozhovorov, životných príbehov  
známych osobností, v ktorých živote Boh spôsobil  

aktualizovaný bude priebežne  
prochrist.sk/preteba. 




