
 SPRAVODAJ 
         Cirkevný zbor ECAV na Slovensku, Martin 

tel.: 043/4132154 ⚫ 0905511926 ⚫ e-mail: ecavmartin@gmail.com ⚫ web: ecavmt.sk ⚫ facebook: ECAV MT 
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ZJAVENIE SYNOV BOŽÍCH PRE SVET 
KONFIRMAČNÁ SLÁVNOSŤ 

 
Vstup konfirmandov 

Pieseň č. 624 K trónu slávy Tvojej Hospodine (Hymna evanjelickej mládeže) – spievame 1. verš 

K trónu slávy Tvojej, Hospodine, vysielame pieseň vďačnosti. Za žehnanie, ktoré na nás plynie, 
z lásky Tvojej v našej mladosti: za kvet v líci, za hruď zápalistú, za nádejí zeleň, oka jas. 
Nadovšetko za to však, že v Kristu za svoje si dietky zvolil nás. 

Privítanie brat dozorca A. Kacian 

Predspev (doprevádza kapela) 
Kňaz: Tvoj ľud pred Tebou sa schádza, Bože náš.  
Zbor: Tvoj ľud... K Tebe ideme, lebo Ty si dobrotivý, k Tebe ideme, Ty veľký Bože náš.  
Kňaz:  Duchom Svätým naplň srdcia, Bože náš.  
Zbor:  Duchom Svätým... K Tebe ideme, lebo Ty si dobrotivý, k Tebe ideme, Ty veľký Bože náš.  
Kňaz:  Tvojou láskou naplň srdcia, Bože náš.  
Zbor:  Tvojou láskou... K Tebe ideme, lebo Ty si dobrotivý, k Tebe ideme, Ty veľký Bože náš. 
 

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. 132 Ja viem, že žije Ježiš môj  
1. – 2.v. všetci; 3.v. ženy; 4.v. muži; 5.v. všetci 

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

Sláva, pozdrav, kolekta        

Žalm 119  

Pieseň č. 636 Pomôž, Bože večný  

(doprevádza kapela) 
 

Kázeň R 8,19-22 
 

Pieseň konfirmandov Nohy jeleníc  
 

 

Ty mi dávaš nohy jeleníc 
s tebou naberiem denne nových síl 
S tebou preskočím múry trápenia 
a mojej ceste dáš pečať víťazstva 

 
Kde nádej zomrela, vzkriesenie zatrúbi 

a hymnus slobody mi do úst položíš 
Nikto už nevezme, čo si mi zasľúbil 

so žalmom na perách zaspávam v pokoji 

mailto:ecavmartin@gmail.com


  PROGRAM TÝŽDŇA 
Nedeľa [19.09.]   

7.30 Modlitby žien  
8.30   Ranné SB - NEBUDÚ 
 9.30 Modlitby /KM/ 
10.00  Hlavné SB – slávnosť 

konfirmácie, VP iba pre 
konfirmandov 

 10.00 Detská besiedka /KM a ZBS/  
 11.00 SB v nemocnici /kaplnka/ 
14.30 SB na Bystričke - NEBUDÚ 

Pondelok [20.09.]  

     17.30   Abstinenti rôznych závislostí 
/KM, každý párny týždeň/ 

    18.30 YMCA futbal /Multifunkčné 
ihrisko za Zborovým domom/ 

Streda [22.09.] 

     17.00  SB v Diakovej 
  17.30 Spevokol /ZBS/ 

Štvrtok [23.09.]  

 10.00  SB v MEDIK M 

Piatok [24.09.]  

 17.30 Stretnutie mládeže /ZBS/ 

Nedeľa [26.09.]   

 8.30   Ranné SB s VP 
  9.30 Modlitby /KM/ 
10.00  Hlavné SB s VP 
11.00 SB v nemocnici /kaplnka/ 

 Navštív náš web! 

   
  Podporte nás – Ofera 

   

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Konfirmačné otázky 

Osobná konfirmácia 

Modlitba za konfirmandov 
 
Confirma Deus – Potvrď, ó, Bože 
(st.vydanie spevníka – str. XXXVII, novšie vydanie str. XLIV) 

Kňaz: Potvrď, ó, Bože Otče, čo si pri nás vykonal! 
Zbor: Z chrámu svojho nad Jeruzalemom. 
Kňaz: Potvrď , ó, Bože Synu, čo si pri nás vykonal! 
Zbor: Z chrámu svojho nad Jeruzalemom. 
Kňaz: Potvrď, ó, Bože Duchu Svätý, čo si pri nás vykonal! 
Zbor: Z chrámu svojho nad Jeruzalemom. 
Kňaz: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému! 
Zbor: Ako bola na počiatku i teraz i vždycky i na veky vekov.   

Amen. 
Príhovor rodiča 
Príhovor vedúcej mládeže  
 
Spoveď a Večera Pánova pre konfirmandov 
 
Modlitby, oznamy 
Áronovské požehnanie 
Pieseň č. 263 Hrad prepevný  
 
MILODARY  

• V piatok, 17.9., uzavreli v našom kostole manželstvo Dušan 
Strižko a Lucia, r. Struhačková. Pán Boh nech ich vedie 
a každodenne požehnáva svojou láskou. Rodiny 
novomanželov venujú na cirkev 50 €. 

• Pri konfirmácii Adama Galgaňáka venujú rodičia, krstní 
a starí rodičia 50 €. 

• Pri konfirmácii Martina Mateja Jačmeníka venuje maminka 
s rodinou 100 €. 

• Pri konfirmácii Martina Janíka venujú rodičia, krstní a starí 
rodičia 100 €. 

• Pri príležitosti konfirmácie Timoteja Kaciana prosí jeho 
rodina o Božie vedenie a na prácu s deťmi a mládežou venujú 
50 €. 

• Pri príležitosti konfirmácie Tomáša a Nikoly Kováčikovcov 
venuje rodina na cirkev 50 €. 

• Pri konfirmácii Michaely Kováčovej venuje rodina 50 €. 
• Pri konfirmácii Jakuba Lička a Lenky Vaškovej venujú starí 

rodičia na cirkevné ciele 100 €. 
• Pri konfirmácii Michala Kubíka s prosbou o Božie 

požehnanie venuje rodina 100 €. 
• Pri konfirmácii Alexandry Novotnej venujú rodičia, krstní 

a starí rodičia 50 €. 
• Pri príležitosti konfirmácie Petra Považana venujú rodina 

Považanová a Paulovičová 50 €.  
• Pri príležitosti konfirmácii Paulínky Redechovej venujú 

rodičia, krstní rodičia a starí rodičia 60 €. 
 

 



• Pri konfirmácii Dianky Reichlovej venuje rodina 20 €. 
• Pri príležitosti konfirmácie Tomáša Rošteka a pri 18. narodeninách dcéry Vladimíry venuje 

rodina na cirkevné ciele 100 €. 
• Pri konfirmácii Emky Štilcovej venujú rodičia a krstná mama 40 € na cirkev. 
• Pri príležitosti konfirmácie dcéry Vanesky Uhliarikovej venujú rodičia 50 €. 
• Pri príležitosti konfirmácie Barborky Uhrinovej venujú rodičia na cirkev 100 €. 
• Dcéry Anka a Jelka s rodinami si s láskou spomínajú na svojich rodičov Rudolfa a Annu a na 

cirkevný zbor venujú 100€. 
• Pri príležitosti 7.výročia odchodu do večnosti drahého syna Branislava si na neho s láskou 

spomínajú rodičia a ostatná rodina. Zároveň ďakujú Pánu Bohu za dar nového života, vnučku 
Sofiu. S prosbou o Božie požehnanie venujú 100 €. 

OZNAMY  
• Ofera minulú  nedeľu  bola 410,30 €.  Srdečne ďakujeme.  
• Počas hlavných SB prebieha detská besiedka v budove fary. Príďte, tešíme sa na vás!  
• Srdečne pozývame všetkých mladých, konfirmandov obzvlášť, na stretnutia mládeže – každý 

piatok o 17.30 h. 
• Žiaci 7. ročníka sa ešte stále môžu prihlasovať na konfirmačnú prípravu. Online prihlášky sú na našej 

webovej stránke: https://ecavmt.sk/konfirmacna-priprava-2021-2023/ alebo si ich môžete prevziať 
v kancelárii farského úradu.  POZOR!!! Začíname už 1. októbra! 

• Zasadnutie presbyterstva bude v utorok, 21.09., o 17.00 h. v zborovej sieni. 
• Od novembra tohto roku chcem zorganizovať podpornú skupinku pre smútiacich. Prosíme Vás, ktorí 

ťažko znášate úmrtie svojho blízkeho  a chcete sa zúčastniť stretnutí v tejto skupinke, aby ste sa prihlásili 
u sestry Katky Pĺžovej na t.č. 0915 333 157. 

• 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. 

V KANCELÁRII FARSKÉHO ÚDAJU MÁME NA PREDAJ: 

Bibliu (14 €), Kožená Biblia (32 €), kožený spevník s kalichom (26 €), Duchovná studnica života (5,40 
€), Funebrál (4 €), Pašie (5 €), Žalmy na kazateľnici od Jána Greša (8,50 €), Katarína von Bora (10 €), 
Tesnou bránou 2022 (3,50 €), pre konfirmačnú prípravu a pre mladých:   Verím a sľubujem (3 €), 
Evanjelický katechizmus pre mladých (10  €). 

 
 
 

  
 
 
 
 

„Stvorenstvo zaiste s dychtivou túžbou očakáva zjavenie synov Božích. Lebo márnosti bolo 
podrobené stvorenstvo, nie dobrovoľne, ale skrze Toho, ktorý ho podrobil v nádeji, že aj 
samo stvorenstvo oslobodené bude z otroctva skazy do slávnej slobody detí Božích. Veď 

vieme, že všetko stvorenstvo spoločne vzdychá a spoločne znáša pôrodné bolesti.“                
R 8,19-22 

 
 

 

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


 
 

 

„Bojuj dobrý boj viery, dosahuj večný život,  
do ktorého si povolaný a pred mnohými svedkami  

vyznal si dobré vyznanie.“ 
1Tim 6,12 

Michal Barica 
Anabela Bečková 
Adam Galgaňák 
Kristián Gontko 
Marián Holub  

Zuzana Ivašková 
Martin Matej Jačmeník 

Martin Janík 
Timotej Kacian 
Tomáš Kováčik 

Nikola Kováčiková 
Michaela Kováčová 

Michal Kubík 
Alica Lepetová 

Jakub Ličko 
Sofia Matušková 

Alexandra Novotná 
Peter Považan 

Paulína Redechová 
Diana Reichová 
Tomáš Roštek 
Matej Suráň 
Ema Štilcová 

Vanesa Uhliariková 
Barbora Uhrinová 

Lenka Vašková 
 
 

Našim milým konfirmandom praje  
cirkevný zbor ECAV Martin  

veľa Božieho požehnania a vedenie Duchom svätým.  
 

 


