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PAMIATKA  POSVӒTENIA  CHRÁMU 
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. 186 Bože lásky, Otče večný 
SLÁVA, POZDRAV,  KOLEKTA 
ŽALM 84 (vybrané verše) 
PIESEŇ Č. 260 Bože veľký, milostivý (1. - 2. verš) 
KÁZEŇ  
MODLITBY, OZNAMY 
ÁRONOVSKÉ POŽEHNANIE 
PIESEŇ Č. 260 Bože veľký, milostivý (3. - 4. verš)   
 

MILODARY  
• Pri príležitosti 99. narodenín svojej maminky Anny Hrevušovej z vďačnosti voči Pánu Bohu za 

Jeho milosť a požehnanie; s prosbou o Božiu prítomnosť, posilnenie do ďalších dní  venuje 
s láskou vďačná dcéra s rodinou 30 €.  

• Bohuznámy brat sa z Božej milosti dožil 80 rokov života. Pri tejto príležitosti s vďakou 
a láskou, mysliac na svoju rodinu, ďakuje za Božie vedenie a Božiu prítomnosť vo  svojom 
živote. Pre potreby cirkevného zboru venuje 50 €.  

Ofera bola minulú nedeľu 229,20 €.  Srdečne ďakujeme. 

 

OZNAMY  
• Z  dôvodu vstúpenia do čiernej fázy  -  3.  stupeň ohrozenia sa detská besiedka nekoná.  
• !!! Ohľadne priebehu konfirmačnej výuky, kvôli meniacim sa COVID-19 opatreniam, budeme obe skupiny  

konfirmandov kontaktovať (II. ročník brat farár Milan Kubík a I. ročník  sestra kaplánka Slávka Danielová). 
• 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. 
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 PROGRAM TÝŽDŇA 
Nedeľa [14.11.]   

PAMIATKA POSVÄTENIA CHRÁMU  

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

Streda [17.11.] 

 14.00 Ručné práce /ZBS/    

Štvrtok [18.11.] 

 10.00  SB v MEDIK M  
   15.00 SB v DSS Ľadoveň  

Piatok [19.11.]  

14.00 Stretnutie konfirmandov 2. ročník  
14.15 Stretnutie konfirmandov 1. ročník 
17.30 Stretnutie mládeže ONLINE 

Nedeľa [21.11.]   

  9.00   Ranné SB  
  9.30 Modlitby /KM/ 
10.00  Hlavné SB  
11.00 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  

Milí naši cirkevníci v  kostole po službách Božích, alebo v kancelárii 
farského úradu si môžete zakúpiť: Evanjelický nástenný 
kalendár a  stolový kalendár na rok 2022, Tranovský 
evanjelický kalendár 2022  a zamyslenia na každý deň Tesnou 
bránou 2022 a Smieť žiť pre Krista 2021 – 2022. 

 

          
 6 € 3,50 €    5 € 

      
 3,90 € 4 € 

 

Okres Martin je od 1. 11. 2021  
v čiernej fáze – 3. stupeň ohrozenia. 

Skrátené služby Božie sa konajú: 
o 9:00 h , o 10:00 h – tlmočené aj s ONLINE prenosom 

 a o 11:00 h 
Služby Božie sú vo formáte OTP.  

Maximálne 1 osoba na 15 m2  
Ak je plocha menšia ako 90 m2 tak maximálne 6 osôb. 

Povinnosťou je nosenie respirátora FFP2 v interiéri,  
rozostup minimálne 2 metre. 

Povinné je vedenie zoznamu účastníkov. 
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. 
 

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

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

presbyterom. 

  

 


