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GUMÁKY ALEBO ČIŽMY? 

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! 

KONFITEOR  5.vydanie spevníka - strana XXVI 

PIESEŇ Č. 377 Nádherný je svet 

SLÁVA, POZDRAV,  KOLEKTA 

ŽALM 25, 8 - 15 

PIESEŇ Č. 203  V jedného Boha veríme 

KÁZEŇ Mt 15, 1 - 11 

MODLITBY A OZNAMY 

PIESEŇ Č. 356 Pánovi zvučne spievajme  

ÁRONOVSKÉ POŽEHNANIE 

PIESEŇ Č. 356 Pánovi zvučne spievajme  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MILODARY  

• Pri príležitosti sobáša Ivany a Matúša venujú mladomanželia 30 €.  
• Bohuznáma rodina sa v nádeji vzkriesenia rozlúčila so svojim drahým oteckom a starým 

otcom. Ďakujú Pánu Bohu za pomoc, nádej, lásku a potešenie. Z vďačnosti venujú na 
cirkevné ciele 50 €.  

• Bohuznáma sestra pri príležitosti konfirmácie venuje 50 €. 
• Bohuznáma rodina pri platení cirkevného príspevku venuje 35 €.  
 

 

„Vtedy prišli k Ježišovi farizeji a zákonníci z Jeruzalema a spýtali sa Ho: Prečo Tvoji učeníci 
prestupujú podanie starších? Veď si neumývajú ruky, keď jedia chlieb. Odvetil im: A prečo vy 
prestupujete prikázanie Božie pre svoje podanie? Veď Boh prikázal: Cti otca i matku! a: Kto 

by zlorečil otcovi alebo matke, nech umrie smrťou. Ale vy hovoríte: Kto by povedal otcovi 
alebo matke: Čo by som ti bol povinný dávať, je darom (sľúbeným Bohu), ten si, vraj, nemusí 
ctiť otca alebo matku. Takto ste kvôli svojej tradícii zbavili platnosti Božie slovo. Pokrytci! 
Dobre prorokoval o vás Izaiáš: Tento ľud ctí ma perami, ale jeho srdce je ďaleko odo mňa; 

Darmo ma však uctievajú, keď ľudským príkazom učia ako učeniam (Božím). Nato povolal k 
sebe zástup a povedal im: Počujte a rozumejte! Nie čo vchádza do úst, poškvrňuje človeka, ale 

čo z úst vychádza, to poškvrňuje človeka.“ 
Mt 15, 1 - 11 
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 PROGRAM TÝŽDŇA 
Nedeľa [26.09.]   

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

Pondelok [27.09.]  

     17.30   Abstinenti rôznych závislostí 
/KM, každý párny týždeň/ 

    18.30 YMCA futbal /Multifunkčné 
ihrisko za Zborovým domom/ 

Streda [29.09.] 

 14.00 Ručné práce /ZBS/ 
 17.30 Spevokol /ZBS/ 

Štvrtok [30.09.]  

 10.00  SB v MEDIK M 

Piatok [01.10.]  

14.00 Stretnutie konfirmandov 2. ročník 
14.15 Stretnutie konfirmandov 1. ročník 
17.30 Stretnutie mládeže /ZBS/ 

Nedeľa [03.10.]   

 8.30   Ranné SB  
  9.30 Modlitby /KM/ 
10.00  Hlavné SB  
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  

OZNAMY  

• Ofera bola minulú nedeľu podľa vokátora. Srdečne 
ďakujeme. 

• Počas hlavných SB prebieha detská besiedka v budove fary. 
Príďte, tešíme sa na vás!  

• 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! 

• Od novembra tohto roku chceme 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, kontakt: 
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. 

Vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu v 
súvise s Covid-19 a vo svetle odporúčaní týkajúcich sa 
konania služieb Božích vydaných ECAV na Slovensku sa 
vedenie cirkevného zboru ECAV Martin po schválení 
presbyterstvom rozhodlo, že nasledujúce služby Božie 
ranné aj hlavné sa budú konať vo formáte OTP. 

Okres Martin je v červenej fáze – 1. stupeň ohrozenia. 
Do kostola budú môcť prísť ľudia kompletne zaočkovaní 
(14. dní po druhej dávke dvoj-dávkovej vakcíny, 21 dní po 
jedno-dávkovej vakcíne), testovaní s platným antigénovým 
(48 hod) alebo RT-PCR (72 hod) testom, alebo tí, čo 
prekonali Covid-19 v ostatných 180 dňoch. 
Do kostola bude umožnený vstup max. 150 ľuďom. 
Povinnosťou je nosenie respirátora v interiéri. 
Povinné je vedenie zoznamu účastníkov. 

Ďakujeme za vašu trpezlivosť s  nevyhnutnými 
protiepidemiologickými opatreniami (zápis do zoznamu 
účastníkov, dezinfekcia rúk, respirátor, vlastný spevník) a 

uľahčili tak prácu našim službukonajúcim 
presbyterom. 
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