
SPRAVODAJ 
Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine 

 

tel: 043/4132154, 0905511926 • e-mail: ecavmartin@gmail.com • web: ecavmt.sk • fb: ECAV MT 

ÁNO, ČI NIE? 

 

11.  nedeľa po Svätej Trojici 23. 8. 2020 

Úvodné oslovenie 
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. 356 Pánovi zvučne spievajme 
Sláva, pozdrav, kolekta 
Žalm 113 
Čítané biblické texty  1S 17, 38 – 51 
    2K 1, 15 - 20 
Pieseň č. 543 Ó, Bože, daj mi z výsosti 
Evanjelium L 18, 9 – 14 
Pieseň č. 199 Veríme v Boha Stvoriteľa 
Kázeň Mt 21, 28 - 31 
Modlitba, oznamy 
Pieseň č. 496 Viac bázne daj, Bože 
Antifóna č. 50  
Kňaz:  Zvelebujte so mnou Hospodina. Haleluja. 
Zbor:  A spoločne vyvyšujme Jeho meno. Haleluja. 
Kolekta, Áronovské požehnanie 
Pieseň č. 496 Viac bázne daj,  Bože 
 

„Ale čo sa vám zdá o tomto: Jeden človek mal dvoch synov. Pristúpil k 
prvému a povedal mu: Syn môj, choď dnes pracovať na vinicu! On 
odpovedal: Dobre, pane! Ale nešiel. Potom prišiel k druhému a povedal 
mu to isté. A ten odpovedal: Nechce sa mi! Ale potom oľutoval a išiel. 
Ktorý z tých dvoch splnil vôľu otcovu? Odpovedali Mu: Ten druhý. 
Povedal im Ježiš: Veru vám hovorím, že colníci a neviestky predchádzajú 
vás do kráľovstva Božieho.“ Mt 21, 28 - 31 



PROGRAM TÝŽDŇA 
 

NEDEĽA [23.8.] 
08:30 RANNÉ SLUŽBY BOŽIE  
09:30 Modlitby /KM/ 
10:00 HLAVNÉ SLUŽBY BOŽIE  
11:00 SB v nemocnici /kaplnka/ 
 

PONDELOK [24.8.] 
17:30 Abstinenti rôznych závislostí 
 /KM, každý párny týždeň/ 
18:30 YMCA futbal /multifunkčné 
 ihrisko za zborovým domom/ 
 

UTOROK [25.8.] 
16:00 Modlitby /KM/ 
 

STREDA [26.8.] 
 

ŠTVRTOK [27.8.] 
 

PIATOK [28.8.] 
 

NEDEĽA [30.8.] 
08:30 RANNÉ SLUŽBY BOŽIE 
09:30 Modlitby /KM/ 
10:00 HLAVNÉ SLUŽBY BOŽIE 
11:00 SB v nemocnici /kaplnka/ 
 
Navštív náš web! 

 
 
Podporte nás - Ofera 

 
 
Naskenovaním QR kódu vo Vašom 
mobilnom elektronickom bankovníctve 
a doplnením požadovanej sumy. 
Ďakujeme! 
 
 
 
 
  
ZBS-zborová sieň; KM-Klub mladých; 
GYM-Gymnázium; VP-Večera Pánova; 
SB-služby Božie; BŠ-Biblická škola 

Milodary 

 Dňa 19. 8. sme v nádeji vzkriesenia vyprevadili 
milujúceho a milovaného manžela, otca a starého 
otca Jozefa Kotlebu († 68).  

 Dcéry Anka a Jelka s rodinami si s úctou a vďakou 
spomínajú na milovaných rodičov Annu a  Rudolfa 
Januškovcov pri výročiach ich odchodu z  tejto 
časnosti. S láskou ďakujú Pánu Bohu za Jeho 
milosrdenstvo, starostlivosť a  opateru ich 
milovaných. Na opravu organu 70 €. 

 Pri príležitosti krstu Emílie Leštinskej venuje 
rodina 50 €. 
 

V nedeľu 9. 8. bola ofera 256,40 €. Ofera minulú 
nedeľu bola 441,20 €. 
 
Oznamy 

 V termíne od 24. augusta do 31. augusta 2020 je 
kancelária farského úradu otvorená od 8.00 h do 
13.00 h. 
 Srdečne vás pozývame na RODINNÚ 

VÍKENDOVKU, ktorá sa uskutoční v termíne         
11. – 15. 9. 2020 v  Račkovej doline na Chate J. A. 
Komenského. V prípade záujmu a  bližších 
informácií kontaktujte nášho brata Romana 
Valanca na čísle 0904 851  636, alebo mailom: 
valanec@gmail.com.  
 Prihlášky na konfirmáciu do 1. ročníka si môžete 

prevziať v kancelárii farského úradu. Prihlasujú sa 
žiaci, ktorí  budú v   školskom   roku  2020 – 2021    
navštevovať 7. ročník.  
 Od 1. 6. do 15. 9. 2019 prebieha zbierka 

školských pomôcok. Pomôžte naplniť školskú 
tašku deťom zo sociálne slabších rodín, krízových 
centier a detských domovov. Dáte im šancu na 
plnohodnotné vzdelávanie a lepšiu budúcnosť. 
Môžete priniesť nové alebo používané, ale stále 
funkčné pomôcky do kancelárie farského úradu, 
do kostola, alebo na zberné miesto v  Martine: 
Dom charity sv. Krištofa, Kollárova 24, 036 01 
Martin 043/427 06 51, dchkristof.mt@gmail.com.  
www.charitaza.sk, pracovné dni: pondelok - piatok 
7.00 -14.00 hod. Kontaktná osoba: Mgr. Libor 
Kyška. 
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