
 SPRAVODAJ 
         Cirkevný zbor ECAV na Slovensku, Martin 
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18. nedeľa po Svätej Trojici         03. 10. 2021 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIATEĽSTVO S PÁNOM JEŽIŠOM 

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. 189 Hospodine, Stvoriteľ náš 

SLÁVA, POZDRAV,  KOLEKTA 

ŽALM 98 

PIESEŇ Č. 652 Vzácna to a veľká radosť 

KÁZEŇ J 15, 14 – 15 

„Priateľ miluje v každom čase a brat sa rodí na čas súženia.“ Pr 17, 17 

„Sú blížni, ktorí privádzajú do záhuby, a sú priatelia, ktorí sú oddanejší ako brat.“  Pr 18, 24 

„Bohatstvo rozmnožuje počet priateľov, ale chudobného opúšťa jeho priateľ.“ Pr 19, 4 

„Olej a kadidlo rozveseľujú srdce, sladký je priateľ, ktorý z duše dáva radu.“ Pr 27, 9 

„Svojho priateľa, ani priateľa svojho otca neopúšťaj, nechoď do domu brata v deň svojho 
nešťastia, lebo lepší je blízky sused ako ďaleký brat.“ Pr 27, 10 

MODLITBY A OZNAMY 

PIESEŇ Č. 259 Ach, zostaň, Kriste, s nami 

ÁRONOVSKÉ POŽEHNANIE 

PIESEŇ Č. 259 Ach, zostaň, Kriste, s nami 

 
 
 
 
 
 
 

MILODARY  

• Dňa 22. 9. sme na poslednú cestu vyprevadili Emíliu Ružekovú († 90). S láskou a smútkom 
si spomína dcéra Danica s rodinou. Cirkevnému zboru venujú 20 €.  

• Pri rozlúčke so spolubratom Miroslavom Hlavňom si na neho s láskou a vďakou spomínajú 
jeho najbližší a pre potreby cirkevného zboru venujú 100 €.  

 
 

 

 
„Vy ste moji priatelia, ak konáte, čo vám prikazujem; nenazývam vás 

viac sluhami, pretože sluha nevie, čo robí jeho pán. Nazval som vás 
priateľmi, pretože všetko som vám oznámil, čo som počul od 

svojho Otca.“ 
J 15, 14 - 15 

 

mailto:ecavmartin@gmail.com


 PROGRAM TÝŽDŇA 
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 

Pondelok [04.10.]  

    17.30   Abstinenti rôznych závislostí /KM, 
každý párny týždeň/ 

    18.30 YMCA futbal /Multifunkčné 
ihrisko za Zborovým domom/ 

Utorok [05.10.]  

 

Streda [06.10.] 

 14.00 Ručné práce /ZBS/ 
 17.00 SB v Dražkovciach 
 17.30 Spevokol /ZBS/ 

Štvrtok [07.10.]  

 

Piatok [08.10.]  

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

Nedeľa [09.10.]   

 8.30   Ranné SB  
  9.30 Modlitby /KM/ 
10.00  Rodinné SB  
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  
• Pri príležitosti sobáša Kataríny a  Júliusa venujú 

manželia Topoli cirkevnému zboru 100 €.  
• Bohuznáma rodina pri príležitosti 10. výročia sobáša 

a z vďaky za Božiu pomoc pri prekonávaní prekážok 
počas celého roka venuje 50 €.  

• Bohuznámy brat venuje pre potreby cirkevného zboru 
30 €.  

Ofera bola minulú nedeľu 255,30 €. Srdečne ďakujeme. 

OZNAMY  
• Počas hlavných SB prebieha detská besiedka v budove fary. 

Príďte, tešíme sa na vás!  
• V nedeľu 10. 10. , o 10.00 h budú RODINNÉ služby Božie. 

Srdečne pozývame.  
• 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), 
uľahčíte tak prácu našim službukonajúcim presbyterom. 

  

 


