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1. nedeľa po Svätej Trojici

06. 06. 2021

NÁROD SLOVENSKÝ – NÁROD BOŽÍ
160. VÝROČIE OSLÁV MEMORANDA NÁRODA SLOVENSKÉHO
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. 186 Bože lásky, Otče večný
Sláva, pozdrav, kolekta
Žalm 33, 12 - 22
Pieseň č. 576 Ó, Pane náš
Kázeň Žalm 33, 12
„Blahoslavený národ, ktorému Hospodin
je Bohom, ľud, ktorý si zvolil za vlastníctvo.“
Večera Pánova so spoveďou
Modlitby, oznamy
Áronovské požehnanie
Pieseň č. 564 Kto za pravdu horí

„V živote národa sú zriedkavé momenty, ktoré
znamenajú skutočný zvrat, vzopätie a
položenie základného kameňa.
Zabúdať na takéto momenty by znamenalo
zabúdať na samých seba a zvlášť zabúdať
na prácu, život utrpenie a námahy našich
predkov...
Sú veci základné, kardinálne, ktoré vôbec
nepodliehajú zastaraniu, ktoré patria k
dielam „Sub specie aeternitatis“ – pod
zorným uhlom večnosti. K týmto dielam
patrí veľké, geniálne, charakterné,
duchovne silné dielo našich otcov z roku
1861...“
Svetozár Hurban Vajanský

MILODARY
• Dňa 25. 5. nás do večnosti predišla sestra Vieroslava Mazancová († 80). Ďakujeme Pánu
Bohu za jej hlbokú lásku, starostlivosť, dobrotu a dary, ktoré jej zo svojej veľkej štedrosti
a milosti dal.
• Pri poslednej rozlúčke dňa 1. 6. s našim spolubratom Antonom Valancom († 72) venuje
manželka Darinka a deti Roman a Erika s rodinami 100 €. Pozostalej rodine vyjadrujeme
úprimnú sústrasť a vyprosujeme Boží pokoj.
• Práve dnešnú nedeľu si pripomíname nedožitých 100 rokov našej milovanej, starostlivej
a lásku rozdávajúcej mamy, svokry, starkej a prastarkej Anny Neboškovej z Dražkoviec.
Takisto si pripomíname 20. výročie odchodu do večnosti nášho milovaného otca, svokra,
starkého a prastarkého Jána Nebošku a 8. výročie milujúceho manžela, otca, brata, krstného
otca, starkého, uja Jarka Nebošku. Pozostalá rodina s láskou spomína na svojich drahých
a prosí o Božie vedenie. Pri tejto príležitosti venujú 100 €.
• Pri príležitosti uloženia urny našej sestry Soni Čiernej venuje sestra Vierka s rodinou na
prácu s deťmi 50 €.

• Pri príležitosti 5. výročia úmrtia manžela Vladimíra
Bobčeka si s láskou spomína manželka Mária.
cirkevnému zboru venuje 50 €.
• Pri 1. výročí úmrtia nášho brata Cyrila Madudu si na
neho s láskou spomína manželka Janka a deti
s rodinami. Pre cirkevný zbor venujú 30 €.
• Bohuznáma rodina pri platení cirkevného príspevku
venuje 20 €.
• Bohuznáma sestra pri platení cirkevného príspevku
venuje 20 €.
• Bohuznáma sestra pri platení cirkevného príspevku
venuje 50 €. Ďakuje za Božiu prítomnosť v jej živote.
• Bohuznáma sestra venuje z lásky cirkevnému zboru
17 €.
• Bohuznáma sestra pri platení cirkevného príspevku
venuje 10 €.

Ďakujeme sestrám a bratom v počte 148 osôb z fílie
Dražkovce za cirkevný príspevok na rok 2021 vo
výške 735 € a za milodary vo výške 65 €.
Vďaka patrí aj sestrám a bratom v počte 135 osôb z
fílie Diaková za cirkevný príspevok na rok 2021 vo
výške 675 € a milodary vo výške 40 €.
Ofera bola minulú nedeľu vo výške 202,90 €. Ofera
pripísaná na účet v mesiaci máj bola vo výške 206 €,
milodary vo výške 674 € a cirkevný príspevok
bol na účet pripísaný vo výške 120 €. Srdečne
ďakujeme.
OZNAMY
• Pandemické opatrenia od 31. 5. 2021 - SME ORANŽOVÍ
v 2. stupni ostražitosti. Počet účastníkov na SB v interiéri
môže byť 25% kapacity kostola (200 miest) a v exteriéri 50%
kapacity. Rúško/respirátor je povinný v interiéri aj exteriéri.
Pri Večeri Pánovej sa bude podávať oblátka do ruky.
• 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.

PROGRAM TÝŽDŇA
Nedeľa [06.06.]
8.30 Ranné SB s VVP
9.30 Modlitby /KM/
10.00 Hlavné SB s VVP
11.00 SB v nemocnici /kaplnka/
14.30 SB na Bystričke
Pondelok (07.06.]
17.30 Abstinenti rôznych závislostí /KM,
každý párny týždeň/
18.30 YMCA futbal /Multifunkčné
ihrisko za Zborovým domom/
Utorok [08.06.]
16.00 Modlitby /KM/
Streda [09.06.]
14.00 Ručné práce /ZBS/ - ZRUŠENÉ
17.00 SB v Dražkovciach
17.30 Spevokol /ZBS/ - ZRUŠENÉ
Štvrtok [10.06.]
15.00 SB v DSS na Ľadovni
17.00 Biblická hodina /ZBS/
18.00 Vyučovanie konfirmácie pre
dospelých /ZBS/
Piatok [11.06.]
10.00 SB v MEDIK M s VP
14.00 Stretnutie konfirmandov 1. ročník
/ZBS/
14.00 Stretnutie konfirmandov 2. ročník
/KM/
17.30 Stretnutie mládeže /ZBS/
Nedeľa [13.06.]
7.00 Raňajky mužov /KM/
8.30 Ranné SB
9.30 Modlitby /KM/
10.00 Rodinné SB
11.00 SB v nemocnici /kaplnka/

ZBS-zborová sieň; KM-Klub mladých;
VP-Večera Pánova; SB – služby Božie; BŠ –
Biblická škola, GYM – budova starého
gymnázia

