
SPRAVODAJ 
Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine 

 

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

 Nedeľa po Vstúpení, Exaudi 16. 5. 2021 

 
Úvodné oslovenie 
Predspev 

Ó Ježiši, Tvoje vstúpenie daj, nech nám hriešnym slúži na spasenie. Prihovor sa k Otcu za nás, 
Ducha pravdy zošli na nás, aby sme aj v tejto chvíli verne Teba ctili, tak žili z Tvojej milosti, 
napokon prišli pred tvár Tvojej velebnosti. Haleluja, sláva Bohu! 

Pieseň č. 157 – Zmiluj sa, Bože 
Sláva, pozdrav, kolekta 
Žalm 27, 1;7-14 
Pieseň č. 159 – Do neba, do neba 
Kázeň Sk 16, 6-10 

(Mgr. Ján Kolesár, zborový farár CZ Bratislava – Petržalka) 
Modlitby, oznamy 
Pieseň č. 161 – Náš Pán kraľuje (1. verš) 
Áronovské požehnanie 
Pieseň č. 161 – Náš Pán kraľuje 
 
„Potom prešli Frýgiou a Galáciou, ale Duch Svätý im zakázal hlásať slovo v Ázii. Keď prišli k Mýzii, 
pokúšali sa ísť do Bitýnie, ale Duch Ježišov im nedovolil. Prešli teda Mýziou a zišli do Troady. Tu 
sa ukázalo Pavlovi v noci videnie: nejaký muž, Macedónec, stál pred ním a prosil ho hovoriac: 
Prejdi do Macedónie a pomôž nám! Ako videl toto videnie, ponáhľali sme sa do Macedónie, 
presvedčení, že nás Boh volá, aby sme im zvestovali evanjelium.“ Sk 16, 6-10 
 
Milodary: 

• Pri spomienke na poslednú rozlúčku s Dušanom Bellom († 86), ktorá bola 7. 5., venuje rodina 
na cirkevné ciele 100 €. 

• Dňa 12. 5. sme v nádeji vzkriesenia vyprevadili sestru v Pánovi Ježišovi Kristovi Brigitu 
Nosákovú († 83). Smútiaca rodina venuje na cirkevné ciele 50 €. 

• Dňa 12. 5. sme na poslednú cestu vyprevadili aj Valériu Omamikovú († 83) dcéra s rodinou 
venuje pre potreby cirkevného zboru 10 €. 

• Pri spomienke na otca a starého otca Mikuláša Polonca ďakuje dcéra Alena Hulejová 
s rodinou za všetko, čo mohli od neho prijať a za Božie požehnanie. Pre potreby cirkevného 
zboru venujú 240 €. 

• Bohuznáma sestra pri platení cirkevného príspevku venuje 30 €. 

• Bohuznáma sestra pri platení cirkevného príspevku venuje 30 €. Ďakuje Bohu za požehnanie. 

• Bohuznáma rodina pri platení cirkevného príspevku venuje 200 €. 

• Bohuznáma rodina pri platení cirkevného príspevku venuje 35 €. 

Odmietnutie - prehra, či nie 
 



Ofera bola minulú nedeľu vo výške 207 €. 
Ofera vo štvrtok na Vstúpenie Krista Pána na nebo bola 
64 €. Srdečne ďakujeme. 
 
Oznamy: 
• Pandemické opatrenia zverejnené dňa 19.4.2021 na našej 

webovej stránke a vyvesené na nástenke na Memoran-
dovom námestí ostávajú zatiaľ nezmenené. 

• Dňa 3.6.2021 začínajú Biblické hodiny. 

• Výška cirkevného príspevku na rok 2021 je 5,- € 
na člena CZ. 

• PODPORME NÁŠ CIRKEVNÝ ZBOR! 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. 

 
Noviny a časopisy na predaj! 
Milí naši cirkevníci. Prostredníctvom nášho farského úradu, 
alebo priamo u brata kostolníka pri východe z kostola si môžete 
zakúpiť najnovšie čísla náboženských časopisov a periodík, ako 
je napr.: Evanjelický posol (2,40 €), Evanjelický východ (2 €), 
Cestou svetla (0,60 €) – časopis pre evanjelizáciu, Cirkevné 
listy (1,50 €), Tvorba (2 €) ktoré sa venujú teologicko-
populárnym témam a iné... 
Tesnou bránou 2021 (3 €), Tranovského ročenka 2021 (3 €), 
Smieť žiť pre Krista (3 €). 
 

   

PROGRAM TÝŽDŇA 
 

NEDEĽA [16.5.] 
08:30 RANNÉ SB - KOSTOL 
09:00 Modlitby /KM/ 
10:00 HLAVNÉ SB - KOSTOL 
11:00 SB v nemocnici /kaplnka/  
 - ZRUŠENÉ 
14:30 SB na Bystričke - ZRUŠENÉ 
 

PONDELOK [17.5.] 
17:30 Abstinenti rôznych závislostí /KM, 

každý párny týždeň/ 
18:30 YMCA futbal /Multifunkčné ihrisko 

za Zborovým domom/ 
 

UTOROK [18.5.] 
16:00 Modlitby /KM/ 
 

STREDA [19.5.] 
14:00 Ručné práce /ZBS/ - ZRUŠENÉ 
17:30 Spevokol /ZBS/ - ZRUŠENÉ 
 

ŠTVRTOK [20.5.] 
18:00 Vyučovanie konfirmácie pre 

dospelých /ZBS/ - ZRUŠENÉ 
 

PIATOK [21.5.] 
14:00 Stretnutie konfirmandov  
 1. ročník /ZBS/ - ONLINE 
14:00 Stretnutie konfirmandov  
 2. ročník /KM/ - PREZENČNE 
17:30 Stretnutie mládeže /ZBS/  
 - ONLINE 
 

NEDEĽA [23.5.] 
PRVÁ SLÁVNOSŤ SVÄTODUŠNÁ 
08:30 RANNÉ SB - KOSTOL 
09:30 Modlitby /KM/ 
10:00 HLAVNÉ SB - KOSTOL 
11:00 SB v nemocnici /kaplnka/  
 - ZRUŠENÉ 
 

PONDELOK [24.5.] 
DRUHÁ SLÁVNOSŤ SVÄTODUŠNÁ 
18:00 SLUŽBY BOŽIE - KOSTOL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
ZBS-zborová sieň; KM-Klub mladých; 
GYM-Gymnázium; VP-Večera Pánova; 
SB-služby Božie; BŠ-Biblická škola 


