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Môj Boh, vďaka tebe dýcham, pre teba tu som. Smútok  

MILÁ MARTA,  SADNI SI UŽ KONEČNE! 

Privítanie 

Predspev :  
Najsvätejší, Bože všemohúci, pre Syna svojho jednorodeného, Jezu Krista láskavého, zošli nám Ducha 
Svätého, ktorý by aj naše srdcia sám ohňom zapálil a pri rozličnosti jazykov všetky národy v jednotu 
viery zhromaždil. Haleluja, sláva Bohu! 

Konfiteor 
Kňaz:  Skloňme sa pred Hospodinom a vyznajme spoločne: 
Zbor:  Bože milostivý, priznávam, že som sa previnil(a) myšlienkami, slovami a skutkami. Konal(a) 

som, čo je zlé a zanedbal(a), čo je dobré. Úprimne to ľutujem a prosím, zmiluj sa nado mnou. 
Daj mi silu, aby som odolával(a) zlu. Nech som hodnejší(ia) toho obrazu, na ktorý si ma 
stvoril. Pomáhaj mi k tomu, Otče dobrý. 

Kňaz:  Otec nebeský, ktorý skúma ľudské srdcia, počuje naše prosby a podľa svojho  sľubu sa 
zmiluje nad tými, ktorí sa úprimne kajajú. Nech sa tak stane. Amen. 

 
 
 
 
 

 

Pieseň č. 391 Vďaku Bohu vzdajme  

Sláva, pozdrav, kolekta 

Žalm   119, 89 - 96 

Epištola 1K 3, 1 - 9 

Pieseň č. 445 Dopraj mi s Tebou prebývať 

Evanjelium L 8, 4 - 15 

Pieseň č. 197 Veríme v Boha jediného 

Kázeň L 10, 38 - 42 

Modlitby, oznamy 

Pieseň č. 466 Ó, Ježiši Kriste 

Antifóna č. 62 

Kňaz:  Pane, ku komu pôjdeme? Slová večného života máš. 

Zbor:  A my sme uverili a poznali, že Ty si Kristus, ten svätý 
Boží.  

Kolekta, Áronovské požehnanie  

Pieseň č.  466 Ó, Ježiši Kriste 

 
 

„Ako išli ďalej, vošiel do jednej dediny, kde ho 
prijala do domu istá žena menom Marta.  

Mala sestru, ktorá sa volala Mária.  
Tá si sadla Pánovi k nohám a počúvala jeho 

slová. Marta však bola veľmi 
zaneprázdnená s obsluhou. Zrazu zastala a 

povedala: „Pane, nedbáš, že ma sestra 
nechá samu obsluhovať? Povedz jej, aby 

mi pomohla!“  
Pán jej však povedal: „Marta, Marta, staráš sa 

a znepokojuješ pre mnohé veci, a potrebné 
je len jedno. Mária si vybrala dobrý podiel, 

ktorý sa jej neodníme.“ 

L 10, 38 - 32 
 

MILODARY 
 Vo štvrtok sme k večnosti vyprevadili sestru Martu Kubalovú, r. Lackovú († 80) z Martina. 
 K večnosti sme vyprevadili aj sestru Annu Antalovú, r. Hlobejovú († 74). Posledná rozlúčka so 

zosnulou bola tento piatok v Príbovciach. Deti s rodinami s láskou spomínajú a venujú 150 €.  
 V piatok sme k večnosti vyprevadili aj sestru Oľgu Calíkovú, r. Babíkovú († 77). Deti s rodinami 

venujú 20 €.  
 

Pozostalým rodinám vyjadrujeme úprimnú sústrasť. 
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 Pri príležitosti 19. výročia odchodu do večnosti Márie 
Bízikovej, r. Beličkovej si  s  vďačnosťou a  láskou spomína 
najbližšia rodina. Venujú 50 €. 

 Pri príležitosti krstu a konfirmácie Janky Valovej venuje 
rodina 20 €.  

 Bohuznáma sestra pri spomienke na krstného syna venuje na 
cirkev 20 €. 

 Bohuznáma sestra sa z Božej milosti dožila 88 rokov. Ďakuje 
Pánu Bohu za milosť a prítomnosť. Prosí o Božie požehnanie aj 
pre celú rodinu. Na cirkevné ciele venuje 30 €.  

 Bohuznáma sestra ďakuje Pánu Bohu za doterajšie 
požehnanie, zároveň prosí o Božiu prítomnosť a pomoc pri 
operácii. Na potreby zboru venuje 15 €.  

 
Ofera minulú nedeľu bola 276,70 €. Srdečne ďakujeme. 

OZNAMY 
 

 Inštalácia najvyšších predstaviteľov našej cirkvi bude v  
sobotu 2. marca 2019, o 11.00 h, v Evanjelickom kostole 
Svätej Trojice vo Zvolene. Odchod autobusu je o 7.00 h 
z Memorandového námestia. 

 V nedeľu 3. 3. 2019 sa uskutoční ZBOROVÝ KONVENT. V tento 
deň sa nebudú ranné služby Božie a SB na Bystričke.  

 Milé sestry a milí bratia, dovoľujeme si Vám dať do pozornosti 
variabilné symboly pre platby realizované cez Internet banking 
(IB): VS 3 – deti, VS 4 – práca s mládežou, VS 5 – milodary, VS 9 – 
farský úrad a  VS 7 – cirkevný príspevok. Pri platbe cirkevného 
príspevku cez IB prosíme v poznámke uvádzať roky, za ktoré 
príspevok uhrádzate, počet osôb, priezvisko a adresu. Číslo účtu 
cirkevného zboru v Martine v tvare IBAN:  
SK78 1100 0000 0026 2002 7203. 

 Evanjelický cirkevný zbor Vás žiada, aby ste svoje autá 
neparkovali na Memorandovom námestí, ale na určených 
parkovacích plochách za Biblickou školou, alebo na ul. M. R. Štefánika 
v okolí Tatrabanky. Ďakujeme za pochopenie. 

 Pri našom cirkevnom zbore vzniklo občianske združenie „Inštitút 
pre rozvoj osobnosti a ľudských zdrojov“. OZ sa zaregistrovalo ako 
prijímateľ 2% dane, ktoré môžete darovať na podporu práce s deťmi 
a mládežou. Tlačivá si môžete vyzdvihnúť na farskom úrade. 
Ďakujeme. 

 
 


