
SPRAVODAJ 
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku, Martin 

tel.: 043/4132154 ⚫ 0905 511 926 ⚫ e-mail: ecavmartin@gmail.com ⚫ web: ecavmt.sk ⚫ facebook: ECAV MT 

2. nedeľa po Svätej Trojici                  13. 06. 2021 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ranné služby Božie: predspev 605; piesne č: 195, 203, 229, Žalm 36, 6 – 11, Antifóna č. 61 

Privítanie 
Predspev (ES 605) 
Kňaz: Vojdite, plesajme, chválospevy spievajme!   Všetci: Vojdite ... 
Kňaz: Predstúpme pred Hospodina s poďakovaním zvučným, Všetci: predstúpme...  
Kňaz: On stvoril, more zem a všetko, čo živé je.    Všetci: On stvoril...  
Kňaz: Jeho dielom sú hlbiny i končiare Jeho sú.    Všetci: Jeho dielom...  
Kňaz: Hospodin, je náš Boh, my sme Jeho pastvy ľud.   Všetci: Hospodin, je...  
Kňaz: Nezatvrďme srdce v blude, počujme dnes Jeho hlas!  Všetci: Nezatvrďme...  
Kňaz: Vojdite, plesajme, chválospevy spievajme!    Všetci: Vojdite...  
Kňaz: Klaňajme sa, pokľaknime pred Pánom, Tvorcom svojím! Všetci: Klaňajme sa...  

Pieseň č. 195 Z hĺbky srdca    
Sláva, pozdrav,  modlitby detí  (Žiaci štvrtého ročníka ESŠ MT.)      
Žalm 36, 6 - 11 
Predstavenie Rodinného spoločenstva s piesňou Hľadajte najprv kráľovstvo Božie.   
Čítané evanjelium Mt 21, 28 – 31 (Číta pani vychovávateľka Gabriela Dobrovolná.) 
Pieseň detí - Bože, Otče, teraz vidím  
Divadielko  PIESEŇ DETÍ:   
Detská kázeň 
Pieseň č. 203 V jedného Boha veríme 
Kázeň, modlitby, oznamy 
Pieseň – Otče náš, nebeský  
Áronovské požehnanie 
Pieseň č. 229 Boh náš je láska 

 

 

 

OTCOVA VÔĽA 
RODINNÉ SLUŽBY BOŽIE 

Bože Otče, teraz vidím,  
aký som bol slepý, 
ty však si môj Otec láskyplný,  
starostlivý Pán. 

 Teraz som Tvoj syn prijatý,  
patrím medzi Tvoje deti. 
Samotu viac nepoznám,  
veď Boha Otca pri sebe mám. 

Chvály budem spievať,  
chvály budem spievať,  
chvály budem spievať,  
kým život mám. 
chvály budem spievať,  
chvály budem spievať, 
chvály budem spievať,  
kým život mám. 

 

Otče náš, nebeský, posvěť se jméno Tvé. 
Přijď Tvoje království, buď vůle Tvá. 

 

1. Tam, kde Tvůj lid se probouzí, tam, kde roste Tvůj chrám. 
V srdcích všech dětí Tvých zní: /: Ať vítězí vůle Tvá! :/ 

2. Někdy mne zkoušky tak svírají, padám a prohrávám, 
řekni, jak vůle Tvá zní... /: Bojuj až do vítězství! :/ 

3. Pane, můj bratr mne nemá rád, za zády mne pomlouvá. 
Toužím teď vůli Tvou znát. /: Odpusť mu tak jako já! :/ 

4. Tam, kde Duch svatý přichází, dary své rozdává. 
Jaká je teď vůle Tvá? /: Co dal jsem ti, předávej dál! :/ 
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PROGRAM TÝŽDŇA 
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/  

Pondelok (14.06.]   

    17.30   Abstinenti rôznych závislostí /KM,      
každý párny týždeň/  

    18.30 YMCA futbal /Multifunkčné 
ihrisko za Zborovým domom/  

Utorok [15.06.]  

16.00 Modlitby /KM/ 

Streda [16.06.] 

 14.00 Ručné práce /ZBS/ - ZRUŠENÉ 
 17.30 Spevokol /ZBS/ - ZRUŠENÉ  

Štvrtok [17.06.]  

17.00 Biblická hodina /ZBS/ 
18.00 Vyučovanie konfirmácie pre 

dospelých /ZBS/  

Piatok [18.06.]  

14.00 Stretnutie konfirmandov 2. ročník 
/KM/  

17.30 Stretnutie mládeže /ZBS/  

Nedeľa [20.06.]    

8.30 Ranné SB  
  9.30 Modlitby /KM/  
 10.00 Hlavné SB 
10.00 Detská besiedka 
 11.00 SB v nemocnici /kaplnka/  
14.30 SB na Bystričke 
 

  
 

 
 
 
 

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

 

 
MILODARY 

• V nádeji vzkriesenia sme dňa 10. 6. vyprevadili nášho 
otca, starého a prastarého otca Nikolu Stančeva († 96). 
Smútiaca rodina venuje na cirkev 100 €. 

• Dňa 11. 6. sme na poslednú cestu z časnosti do večnosti 
vyprevadili nášho spolubrata Bela Húsku († 77). 
Rodina s  láskou a smútkom spomína a pre potreby 
cirkevného zboru venuje 100 €.  

• Dcéra s rodinou si s láskou a vďačnosťou spomína na 
mamu a starú mamu Martu Petríkovú pri 2. výročí 
úmrtia. Venujú 50 €.  

• Pri 1. výročí úmrtia našej spolusestry Janky Volnovej 
venuje maminka Lida a brat Milan 100 € na cirkev. 

• Z vďaky voči Pánu Bohu a pri príležitosti dožitých 80 
rokov venuje náš brat Vladimír Polerecký 100 €.  

• Bohuznáma sestra venuje 30 €. Dobré je ďakovať Bohu 
v každom čase, ospevovať Tvoje meno, Najvyšší.  

• Bohuznáma sestra pri platení cirkevného príspevku 
venuje cirkevnému zboru 20 €.  
 

Ofera  bola minulú nedeľu vo výške 366,15 €. 
Srdečne ďakujeme.  

OZNAMY 
• Pozývame všetkých učiteľov, študentov, žiakov, rodičov aj 

starých rodičov na slávnostné služby Božie pri príležitosti 
ukončenia školského roku 2020/2021. Služby Božie sa 
uskutočnia 27. 6. 2021, o 10.00 h.  Príďte si pre požehnanie 
na prázdniny.  

• V nedeľu 20. 6.  počas hlavných služieb Božích bude detská 
besiedka. Stretnutie pred kostolom o 10.00 h. Počas prvej 
pesničky bude požehnanie detí v  kostole. Besiedka bude 
pokračovať v budove starého gymnázia. 

• Pandemické opatrenia od 7. 6. 2021 – sedenie v interiéri 50 % 
a v exteriéri 75 % kapacity.  

• 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. 
 

 


