
SPRAVODAJ 
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku, Martin 

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

14. nedeľa po Svätej Trojici                   05. 09. 2021 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 359 Slávme Boha Otca zvučne 

(počas piesne bude požehnanie detí, ktoré sa potom spoločne odoberú na besiedku do Klubu 
mladých na fare) 

Sláva, pozdrav,  kolekta 

Žalm 112,1-9 

Pieseň č. 486 Dobre koná ten, kto pozná    

Kázeň Mt 5,1-3 

Pieseň č. 297 Duša, draho vykúpená (1.-3. verš) 

Večera Pánova so spoveďou 

Antifóna č.54 

Kňaz: Hospodine, daj mi poznať svoje cesty.  

Zbor: Vypočuj nás, aby sme chodili v Tvojej pravde 

Záverečná kolekta a Áronovské požehnanie 

Pieseň č. 490 Mne dostalo sa zmilovania 
 

 
 

EKOLÓGIA DUŠE 

 
 

Keď Ježiš videl zástupy, 
vystúpil na vrch a keď 

si sadol, pristúpili 
k Nemu Jeho učeníci. 

Otvoril ústa a učil ich: 
„Blahoslavení 

chudobní v duchu, 
lebo ich je kráľovstvo 

nebeské“ 
 

Matúš 5,1-3 

mailto:ecavmartin@gmail.com


 PROGRAM TÝŽDŇA 
Nedeľa [05.09.]    

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

Pondelok (06.09.]   

    17.30   Abstinenti rôznych závislostí 
/KM, každý párny týždeň/  

    18.00 YMCA futbal /Multifunkčné 
ihrisko za Zborovým domom/  

    

Štvrtok (09.09.]  

10.00 SB v DSS Medik M s VP 
 

Piatok [10.09.]  

  14.00 Stretnutie konfirmandov – 2.roč. 
  17.30 Stretnutie mládeže 
 

Nedeľa [12.09.]    

8.30 Ranné SB 
  9.30 Modlitby /KM/  
 10.00 Hlavné SB 
10.00 Detská besiedka /KM a ZBS/ 
 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 

 

MILODARY 
• Dňa 2.9. uplynulo 21 rokov od smrti našej spolusestry 

Vierky Gallovej, rod. Komanderovej. S láskou 
spomínajú manžel Michal a deti Juraj, Ján a Marína 
s rodinami a vnúčatá. Na cirkev venujú 50 €. 

• Pri 40. výročí úmrtia manžela, otca a starého otca 
Dušana Chamulu a pri začiatku školského roka 
prváčky Alicky a Miriamky, prosiac o Božie požehnanie 
a vedenie venujú manželka a deti 100 € pre potreby 
cirk. zboru. 

• Dňa 7.9. si pripomenieme 1. výročie úmrtia Anny 
Kovačkovej, rod. Brodencovej z Dolného Kalníka. 
S láskou a smútkom si spomína dcéra Viera so synom 
Martinom, rodiny Halienová, Turčeková a ostatná 
smútiaca rodina. Na cirkev spoločne venujú 100 €.  

• Pri 1. výročí úmrtia maminky Ľudmily Čavajdovej si 
na ňu s láskou spomína syn Ľubomír s manželkou 
a celou rodinou. Na cirk. ciele venuje 50 €. 

• Pri príležitosti sobáša Natálie a Radka venujú rodičia, 
stará mama a krstní rodičia pre potreby cirkevného 
zboru 100 €. 
 
Srdečne ďakujeme za vaše milodary. Nech si ich Pán 
Boh obľúbi. 
 

 
OZNAMY 
• Dňa 9.9.2021 o 10:00 vás pozývame zapojiť sa do 

celoslovenskej spomienkovej tryzny „Nezabudnutí 
susedia“, ktorá sa bude konať pri príležitosti Dňa obetí 
holokaustu a rasového násilia na Židovskom cintoríne 
v Martine (pred Domom smútku). Podujatie je 
organizované pod záštitou primátora mesta Martin. 

• Začíname!!! Srdečne pozývame všetkých mladých na 
stretnutia mládeže v piatky o 17.30 a menšie deti už 
túto nedeľu na besiedku, ktorú spoločne začneme 
v kostole a potom sa presunieme do Klubu mladých na 
fare. Príďte, tešíme sa na vás! 

• Žiaci 7. ročníka sa môžu prihlasovať                            
na konfirmačnú prípravu. Online prihlášky sú na 
našej webovej stránke ecavmt.sk:  
https://ecavmt.sk/konfirmacna-priprava-2021-2023/ 
Konfirmácia začne čoskoro – budeme vás 
informovať. 

 

SOLI DEO GLORIA! 

https://ecavmt.sk/konfirmacna-priprava-2021-2023/

