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ABY NÁS NEOPUSTILI VĎAČNOSŤ A DOBRÁ MYSEĽ 

POĎAKOVANIE ZA ÚRODY ZEME 

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 
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. 350 Nuž, Bohu ďakujeme 
(Počas pesničky je požehnanie detí.) 
SLÁVA, POZDRAV,  KOLEKTA 
ŽALM 103, 1 - 10 
PIESEŇ Č. 363 Vďaka Ti, Bože, nebeský Otče 
KONTEMPLÁCIA 
KÁZEŇ Ž 103, 1 – 2 
MODLITBY, OZNAMY 
PIESEŇ Č. 364 Vďaka Ti za žatvu, Bože 
ÁRONOVSKÉ POŽEHNANIE 
PIESEŇ Č. 364 Vďaka Ti za žatvu, Bože 

MILODARY  
• Dňa 14. 10. sme vo viere vzkriesenia na poslednú cestu vyprevadili sestru Annu Farkašovú 

r. Blahušiakovú. Dcéra a syn s rodinami pri spomienke na maminku venujú 40 €. 
• Dňa 13. 10. uplynul rok, čo sme na poslednú cestu vyprevadili našu sestru Adelku Karasovú      

r. Harmaniakovú. So smútkom si na ňu spomínajú dcéry Janka a Eva s rodinami, tiež sestry 
a švagriné. Pre potreby cirkevného zboru venujú 50 €.  

• Krstní rodičia Igor a Monika Pĺžovci a rodičia Erika  a Maroš Petrovičovci venujú pri krste 
Zarky Petrovičovej 100 €.  

• Bohuznáma sestra pri príležitosti životného jubilea z lásky venuje pre potreby cirkevného 
zboru 25 €.  

• Bohuznáma sestra pri platení cirkevného príspevku venuje pre potreby cirkevného zboru 
50 €. Ďakuje za požehnaný vek.  

 

 
  

„Dávidov. Dobroreč, duša moja, Hospodinovi a 
celé moje vnútro Jeho svätému menu! 

Dobroreč, duša moja, Hospodinovi a nezabúdaj 
na žiadne Jeho dobrodenia!“ 

Ž 103, 1 - 2 
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 PROGRAM TÝŽDŇA 
Nedeľa [17.10.]   

POĎAKOVANIE ZA ÚRODY ZEME 

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

Pondelok [18.10.]  

    17.30   Abstinenti rôznych závislostí /KM, 
každý párny týždeň/ 

    18.30 YMCA futbal /Multifunkčné 
ihrisko za Zborovým domom/ 

Utorok [19.10.]  

 

Streda [20.10.] 

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

Štvrtok [21.10.]  

10.00 h SB s VP v MEDIK M 
15.00 h SB v DSS Ľadoveň 

Piatok [22.10.]  

14.00 Stretnutie konfirmandov 2. ročník 
14.15 Stretnutie konfirmandov 1. ročník 
17.30 Stretnutie mládeže /ZBS/ 
  Téma: Boh v Novej Zmluve  

Nedeľa [24.10.]   

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

Ofera bola minulú nedeľu 299,30 €. Srdečne ďakujeme. 

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

Príďte, tešíme sa na vás!  
• 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. 

• OZ Rodinné spoločenstvo ECAV a Východný dištrikt ECAV 
srdečne pozývajú na KONFERENCIU RODINNÉHO SPOLOČENSTVA 

ECAV, ktorá sa uskutoční 12. 11. – 14. 11. 2021, V HOTELI HUTNIK  

1.  TATRANSKÉ MATLIARE.  
• 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. 

• Prosíme o  podporu našej ZBOROVEJ DIAKONIE, ktorá 
pomáha starým, slabým a chorým ľuďom a ich rodinám 
v posledných chvíľach života. Ochotným darcom ďakujeme za 
finančnú podporu, ktorú môžete posielať na číslo účtu v tvare 
IBAN:   
SK14 1100 0000 0026 2037 0765, VS 6. 

V KANCELÁRII FARSKÉHO ÚRADU 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 €), pre konfirmačnú prípravu a  pre 
mladých:   Verím a  sľubujem (3 €), Evanjelický katechizmus 
pre mladých (10  €) a  na rok 2022 sú už v predaji knihy: Tesnou 
bránou  (3,50 €) a  Smieť žiť pre Krista (3,90 €). 

 
Okres Martin je v červenej fáze – 1. stupeň ohrozenia. 

Služby Božie sa konajú vo formáte OTP.  
 

Ďakujeme za vašu trpezlivosť s  nevyhnutnými 
protiepidemiologickými opatreniami (zápis do zoznamu 

účastníkov, dezinfekcia rúk, respirátor, vlastný spevník), 
uľahčíte tak prácu našim službukonajúcim 

presbyterom. 

  

 
 


