
 SPRAVODAJ 
         Cirkevný zbor ECAV na Slovensku, Martin 
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11. nedeľa po Svätej Trojici         15.08.2021 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AKO ODPOVEDAŤ NA KATASTROFY A NEŠŤASTIA 

 

OSLOVENIE 

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. 368 Bože Otče, buď Ti chvála 

SLÁVA, POZDRAV, KOLEKTA 

ŽALM 113 

PIESEŇ Č. 291 Meno kresťan vzácne 

EVANJELIUM Lukáš 13, 1 - 5 

KRST  Jakub Lisý a Karolína Anna Beláňová 

 PIESNE:  Pozdrav detí: Pán Boh má v rukách celý svete 

   Pozdrav Nezábudiek: Môj si Ty 

VIERA VŠEOBECNÁ KRESŤANSKÁ  

Verím v Boha Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme.  

Verím v Ježiša Krista, Syna Jeho jediného, Pána nášho, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa 

z Márie Panny, trpel pod Pontským Pilátom, ukrižovaný umrel a pochovaný bol, zostúpil do 

pekiel v tretí deň vstal z mŕtvych, vstúpil na nebesá, sedí na pravici Boha Otca všemohúceho, 

odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.  

Verím v Ducha Svätého, spoločenstvo svätých, hriechov odpustenie, tela z mŕtvych vzkriesenie 

a život večný, amen. 

PIESEŇ č. 506 Čo Boh činí, to dobré je 

KÁZEŇ Lukáš 13, 5 

MODLITBY A OZNAMY 

PIESEŇ Č. 606 Žehnaj a ochraňuj nás, 1. a 2. verš 

ANTIFÓNA Č. 77 

KOLEKTA 

ÁRONOVSKÉ POŽEHNANIE 

PIESEŇ č. 606 Žehnaj a ochraňuj nás, 3. verš 
„Nie, hovorím vám; ale ak sa nebudete 

kajať, všetci takisto zahyniete.“ 
Lukáš 13, 5 
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  PROGRAM TÝŽDŇA 
Nedeľa [15.08.]   

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

Pondelok [16.08.]  

    17.30   Abstinenti rôznych závislostí 
/KM, každý párny týždeň/ 

    18.30 YMCA futbal /Multifunkčné 
ihrisko za Zborovým domom/  

Utorok [17.08.]  

 

Streda [18.08.] 

   17.00  SB na Drážkovciach 

Štvrtok (19.08.]  

 

Piatok [20.08.]  

 

Nedeľa [22.08.]   

  8.30 Ranné SB  
  9.30 Modlitby /KM/ 
10.00  Hlavné SB  
11.00 SB v nemocnici /kaplnka/ 
15.00 Seniorálny konvent v kostole 

v Žiline 
17.00 Potáborové stretnutie mládeže 

  

 

       
 
 

                        
 
 

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

 
 
 

MILODARY 
• Dňa 3. augusta sme si pripomenuli ôsmy rok od úmrtia 

nášho drahého spolubrata, manžela, ocka, svokra a dedka 
Jozefa Kotúča. Tichú spomienku venujú: manželka Vilma, 
dcéra Soňa a syn Juraj s rodinami a venujú na cirkevný 
zbor 100€. 

• Manželia Miloš a Zuzana Lisí pri príležitosti krstu syna 
Jakubka a ostatných životných príležitostiach venujú 
s vďakou na potreby cirkevného zboru 150€.  

• Pri príležitosti krstu vnuka Jakubka Lisého a 40. 
narodeninách syna Miloša Lisého venujú starí rodičia 
Lisí z Nitry a sestra Zuzka s rodinou na cirkevný zbor 
v Martine 200€. Zároveň pre celú rodinu vyprosujú 
milosť a Božie požehnanie. 

• Starí rodičia Havrilovci z Rajca a krstná mama Janka 
venujú pri príležitosti krstu Jakubka Lisého na cirkevný 
zbor 50€. 

• Dnes, 15. augusta uplynuli 2 roky, ako navždy odišiel do 
večnosti náš spolubrat, milovaný manžel, otec, starý otec 
Ján Žingor. S láskou spomína manželka, deti, vnúčatá 
a na organ venujú 50€. 

• Dňa 16. augusta uplynie 20 rokov od odchodu našej 
spolusestry, maminky a babky Ireny Bodovej. S láskou si 
na ňu spomína dcéra a obetuje pre potreby cirkevného 
zboru 30€. 

 
OZNAMY  
• Ofera minulú  nedeľu  bola 242,90€.  Srdečne ďakujeme.  
• 08. augusta 2021, sa uskutočnili voľby generálneho 

dozorcu ECAV na Slovensku. Kandidátmi na gen. dozorcu. 
V našom cirkevnom zbore skončili voľby nasledovne: 
Marián Damankoš: 34 hlasov, Ivan Trepáč: 61 hlasov 
zdržali sa: 12 hlasov 

• Celkové výsledky volieb budú známe o dva týždne. 
• Budúcu nedeľu, 22. 8. 2021 pozývame všetkých účastníkov 

mládežníckeho tábora na stretnutie vo farskej záhrade. 
• V stredu, 25. augusta sa stretnú vedúci detskej besiedky, 

aby pripravili aktivity pre deti v novom školskom roku 
2021/20022.  

• Zborový deň nášho cirkevného zboru sa uskutoční 
29.08.2021. Rezervujte si tento dátum, aby sme mohli 
spoločne osláviť tento deň. Na zborový deň nie je nutné sa 
prihlasovať na farskom úrade. Ak by ste chceli prispieť na 
jeho organizáciu, budete mať možnosť urobiť tak priamo na 
mieste. Ďakujeme. 

• Žiaci 7. ročníka sa môžu začať prihlasovať na 
konfirmačnú prípravu. Online prihlášky sú na naše 
webovej stránke https://ecavmt.sk/konfirmacna-
priprava-2021-2023/ 

• Kancelária farského úradu bude v dňoch 16. – 18. 8. 2021 
zatvorená. 
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