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SLOBODA A PRAVDA 
 ... A TAK TROCHU AJ NOVEMBER ´89 

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. 358 – Sláva Bohu Otcu na nebesiach 
SLÁVA, POZDRAV,  KOLEKTA 
ŽALM 25,1-5 
PIESEŇ Č. 366 – Vznesme srdcia k výšinám 
KÁZEŇ JÁN 8,32 
MODLITBY, OZNAMY 
ÁRONOVSKÉ POŽEHNANIE 
PIESEŇ Č. 223 – Milosť Pána nášho 
 

MILODARY  
• V nádeji vzkriesenia sme sa vo štvrtok rozlúčili so sestrou Máriou Mrázovou († 72). Nech Pán Boh 

poteší a obdaruje smútiacu rodinu svojím pokojom. 
• V sobotu sme na poslednú cestu vyprevadili brata Ing. Milana Žalmana († 85). Manželka s deťmi 

venuje na cirkevné ciele 30 €. 
• V nádeji vzkriesenia a večného života sme v sobotu v našom kostole vyprevadili na poslednú cestu 

našu spolusestru Vierku Porubskú († 93). Na cirkevné ciele venuje pozostalá rodina 40 €. 
• V piatok si manželskú vernosť a lásku v našom kostole pred Božou tvárou sľúbili Tomáš Tupý 

a Barbora Záborská. Pre mladomanželov vyprosujeme Božie požehnanie a neutíchujúcu lásku 
a radosť z nového spoločného života.  

Ofera bola minulú nedeľu 232,42 €.  Srdečne ďakujeme aj za všetky prijaté milodary. 

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). 
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 PROGRAM TÝŽDŇA 
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/ 

Streda [24.11.] 

 14.00 Ručné práce /ZBS/    
 16.00 SB v Diakovej 

Štvrtok [25.11.] 

 10.00  SB v MEDIK M s VP 

Piatok [26.11.]  

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

Nedeľa [28.11.]  -  1. adventná nedeľa 

  9.00   Ranné SB s VP 
  9.30 Modlitby /KM/ 
10.00  Hlavné SB s VP  
11.00 Hlavné SB s VP 
11.00 SB v nemocnici /kaplnka/ 
14.30 SB na Bystričke s VP 
 
 

     
          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

• 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. 

 

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. 

  


