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         Cirkevný zbor ECAV na Slovensku, Martin 
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6. nedeľa po Svätej Trojici                             28. 7. 2019 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Z TEJ DUŠE AKO PÁNOVI 

 
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! 

 

Pieseň č. 192 Kyrie elejson 

Sláva, pozdrav, kolekta      

Žalm Ž 139, 1-4.6-10.23-24 

Biblické texty 5M 6,4-9; R 6,3-11 

Pieseň č. 466 Ó, Ježiši Kriste    

Evanjelium Mt 5, 20 – 26 

Vyznanie Viery všeobecnej kresťanskej 

Pieseň č. 498 Ži krásne v časnom živote 

 

Kázeň Kol 3,18-24 

Modlitby, oznamy  

 

Pieseň č. 649 V srdciach nech nám radosť horí 

Antifóna č. 52 

Kňaz: Buďme činiteľmi slova. Haleluja. 

Zbor:  A nielen poslucháčmi, ktorí oklamávajú samých seba. 

Kolekta, Áronovské požehnanie 

Pieseň č. 649 V srdciach nech nám radosť horí 

 

 

 

 
 

„Čokoľvek robíte, robte z tej duše 
ako Pánovi, a nie ako ľuďom, 

vediac, že od Pána dostanete za 
odmenu dedičstvo, veď Pánovi 

Kristovi slúžite.“ 
 

Kol 3,23-24 
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PROGRAM TÝŽDŇA 

Nedeľa [28.7.]  

    8.30  Ranné SB  
    9.30 Modlitby /KM/ 
  10.00 Hlavné SB   
  11.00 SB v nemocnici /kaplnka/ 
   

 Pondelok [29.7.]  

16.30 Kalanetika /ZBS/ 
17.30 Abstinenti rôznych 

závislostí 
  /KM, každý párny týždeň/ 
18.00 Anonymní alkoholici 
  /KM, každý nepárny 

týždeň/ 
18.30 YMCA futbal /ZŠ  

Bernoláka/ 
 

Utorok [30.7.] 

16.00 Modlitby /KM/ 
 

Nedeľa [4.8.]  

    8.30  Ranné SB  
    9.30 Modlitby /KM/ 
  10.00 Slávnostné SB pri 

príležitosti oživotvorenia 
Matice slovenskej 
a spomienky na cirk. 
dozorcu, Dr. Jána 
Vanoviča 

  11.00 SB v nemocnici /kaplnka/ 
  11.30 Odhalenie busty Jána 

Vanoviča /Matica 
slovenská/ 

  13.00 Slávnostný sprievod na 
Národný cintorín 

   14.30 SB na Bystričke 
   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

MILODARY 
 Dňa 24. 7. 2019 sme sa rozlúčili s našim spolubratom 

Jánom Beblavým († 85). Manželka a deti s rodinami 
venujú 100 €. 

 Pri príležitosti 5. výročia úmrtia Jozefa Salíniho si  
na neho s láskou a úctou spomínajú manželka, deti 
a súrodenci s rodinami a ostatná rodina. Venujú na 
cirkevné ciele 50 €. 

 Pri príležitosti 10. výročia odchodu do večnosti manžela, 
ocka a starého ocka Ing. Igora Schudicha si s láskou 
spomínajú manželka Jelka, synovia Martin a Dušan 
s rodinami. Venujú 200 €. 

 Sestra Darina pri svojich 70. narodeninách, ktorých sa 
z Božej milosti dožila, ďakuje za zdravie a prosí o Božie 
požehnanie do ďalších dní pre seba aj celú svoju rodinu. 
Venuje 20 €.  

 Brat Eduard Figura prosí o modlitby blízkych; bratov 
a sestier z nášho cirkevného spoločenstva kvôli svojej 
hospitalizácii. Prosí tiež o Božiu prítomnosť v tomto čase, 
keď s nádejou vníma, že lekár lieči, ale jedine Pán Boh 
uzdravuje. Z vďačnosti za doterajšiu Božiu starostlivosť 
a ochranu venuje na cirk. ciele 20 €. 

 Ofera minulú nedeľu bola 444 €. Srdečne ďakujeme.  
 
OZNAMY 
 Mládežnícky letný tábor bude 14.-19. augusta 2019, 

v Liptovskom Trnovci. 
 Prihlášky na konfirmáciu do 1. ročníka si môžete prevziať 

v kancelárii farského úradu. Prihlasujú sa žiaci, ktorí v školskom 
roku 2019-2020 budú navštevovať 7. ročník.  

 STAŇ SA PODPOROVATEĽOM A DOBRODINCOM CZ.  
Ochotného darcu miluje Boh. 

 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  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. 

 Pri východe z kostola si môžete zakúpiť nové číslo Evanjelického 
posla ako aj Evanjelický východ. 
 

 


