
SPRAVODAJ 
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku, Martin 
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SMRTNÁ NEDEĽA 
 

 

 
Čítanie Pašií od strany č. 5 

 

 
 

Kázňový text:  
 

Preto veľkňazi a farizeji zvolali radu a vraveli: Čo robiť? Lebo ten človek činí mnohé 
znamenia. Ak Ho necháme tak, všetci uveria v Neho; prídu Rimania a vezmú nám toto miesto, 
aj národ. Ale jeden z nich, Kaifáš, ktorý bol toho roku veľkňazom, im povedal: Vy nič neviete, 
ani neuvážite, že lepšie bude pre vás, keď jeden človek umrie za ľud, a nezahynie celý národ. 
To však nepovedal sám od seba, ale - ako veľkňaz toho roku - prorokoval, že Ježiš má umrieť 

za národ, a nielen za národ, ale aj aby zhromaždil rozptýlené deti Božie.  
Od toho dňa boli rozhodnutí, že Ho zabijú. 

J 11, 47-53 
 
 

Po kázni bude prislúžená  sviatosť Večere Pánovej.  
Všetci sme pozvaní. 
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MILODARY 
 Dňa 29. 3. sme na poslednú cestu vyprevadili Martu Debnárovú († 92). 

Deti s rodinami venujú 70 €.  
 Dňa 8. apríla uplynie 10 rokov, čo odišiel do večnosti milujúci manžel 

Ing. Daniel Žiška. Pri spomienke manželka prosí o ochranu vo 
vysokom veku a Božie vedenie aj pre rodinu. Na Martinského evanjelika 
venuje 50 €.  

 Bohuznáma sestra pri platení cirkevného príspevku venuje 50 € a prosí 
o Božiu pomoc a silu pri uzdravovaní.  

 Bohuznáma rodina pri platení cirkevného príspevku venuje 40 €. 
Ďakujú za Božie sprevádzanie.  

 Bohuznáma sestra pri platení cirkevného príspevku venuje 20 €. 
 Ďakujeme bratom a sestrám na filiách za cirkevný príspevok 

a milodary: Bystrička 1 303 €, Diaková 700 €, Dražkovce 850 €. 
 

Ofera minulú nedeľu bola 428,90 €. Srdečne ďakujeme. 
 

OZNAMY 
 V kostole sa našli náramkové hodinky. Majiteľ nech sa hlási u brata 

kostolníka.  
 Srdečne pozývame vaše deti, vnúčence aj pravnúčence na 

stretnutie detskej besiedky, ktoré sa koná každú nedeľu počas 
hlavných služieb Božích. 

 Dňa 13. 4. sa uskutoční konfirmačné sústredenie pre 
konfirmandov a ich rodičov. Ďakujeme mládežníkom za pomoc pri 
príprave. 

 V pondelok 15. 4. o 18.00 h  sa v Evanjelickom kostole uskutoční  
Spoločný koncert martinského speváckeho zboru CANTICA. 
Hosťom bude zbor z Islandu Sӧngfjelagið. 

 Detský letný tábor sa bude konať v termíne 15. – 19. júla 2019.  
Záujemcovia môžu kontaktovať s. kaplánku na mailovej adrese: 
slavkadaniel@gmail.com 

 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. 

 Prosíme o  podporu našej ZBOROVEJ DIAKONIE, ktorá pomáha 
starým, slabým a chorým ľuďom a ich rodinám v posledných 
chvíľach života.  Ochotným darcom ďakujeme za finančnú podporu, 
ktorú môžete posielať na číslo účtu v tvare: 
IBAN: SK14 1100 0000 0026 2037 0765. Pri platbe realizovanej cez 
Internet banking (IB) je potrebné uviesť  variabilný symbol 6. 

 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. 

 Poďakovanie všetkým, ktorí prispeli ku dôstojnému priebehu 
Seniorátneho konventu. Bohu vďaka. 

 


