
 SPRAVODAJ 
         Cirkevný zbor ECAV na Slovensku, Martin 

tel.: 043/4132154 ⚫ 0905511926 ⚫ e-mail: ecavmartin@gmail.com ⚫ web: ecavmt.sk ⚫ facebook: ECAV MT 

4. adventná nedeľa                       19. 12. 2021 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

STARUČKÁ ANNA 
PRIVÍTANIE A ZAPÁLENIE 4. SVIEČKY 
PREDSPEV 
Kňaz:  Rosu dajte nebesá zhora 
Zbor:  A oblaky nech lejú spravodlivosť. 
Kňaz:  Nebesá rozprávajú o sláve Božej a dielo Jeho rúk zvestuje obloha. 
Zbor:  Rosu dajte nebesá zhora a oblaky nech lejú spravodlivosť. 
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. 20 Prichádzaš k nám 
SLÁVA, POZDRAV,  KOLEKTA 
ŽALM 102, 17 - 23 
PIESEŇ Č. 35 Boh je Boh jediný 
KÁZEŇ L 2, 36 – 38 
- schopnosť vidieť Božie veci správne 
- nebáť sa ich oznamovať 
- dať sa im plne do služby 

MODLITBY 
PIESEŇ DETÍ Z BYSTRIČKY 
 OZNAMY 
ÁRONOVSKÉ POŽEHNANIE 
PIESEŇ Č. 26 Veselo spievajme 

MILODARY  
• Dňa 13. 12. sa bohuznáma rodina rozlúčila so svojou maminkou Alžbetou Machovou († 75). 

S vďačnosťou voči Pánu Bohu za všetku lásku a starostlivosť venuje na prácu s deťmi 15 €.  
• Rodina Majerová pri príležitosti 5. výročia úmrtia mamy, babky a prababky Heleny Majerovej 

si s láskou a vďakou spomína a na cirkevný zbor venuje 50 €.  
• Pri príležitosti 10. výročia úmrtia maminky a manželky Oľgy Záborskej, rod. Daubnerovej 

s vďačnosťou za lásku spomína manžel Ján, syn Ján a dcéra Katarína Porubská s rodinami. Na 
cirkevný zbor venujú 150 €. 

• Pri krste Vanesky Žingorovej venujú rodičia, krstní a starí rodičia Žingorovci  pre cirkevný 
zbor 50 €. 

• Bohuznáma  rodina  pri platení cirkevného príspevku venuje 150 €. 
• Bohuznáma sestra pri platení cirkevného príspevku venuje na diakoniu 15 €.  
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 PROGRAM TÝŽDŇA 
Nedeľa [19.12.]  -  4.  ADVENTNÁ  NEDEĽA 

  8.30 Služby Božie Prezenčne.   
  9.30 Modlitby /KM/ 
10.00  Služby Božie Prezenčne aj online. 
 11.00 SB v nemocnici /kaplnka/ Nebudú 
14.30 SB na Bystričke s VP 

Pondelok [20.12.]   

16.00  – 17.00 VEČERA PÁNOVA  V KOSTOLE 

Utorok [21.12.]   

16.00  – 17.00  VEČERA PÁNOVA V KOSTOLE 

Streda [22.12.] 

 14.00 Ručné práce /ZBS/ Nebudú 
 16.00 Vianočné SB v Dražkovciach  
  16.00  – 17.00  VEČERA PÁNOVA V KOSTOLE 

Štvrtok [23.12.] 

 10.00 h Vianočné SB v MEDIK M 

Piatok [24.12.]  ŠTEDRÝ VEČER 

15.00 Stretnutie konfirmandov 2. ročník 
PRÁZDNINY 

15.30 Stretnutie konfirmandov 1. ročník 
PRÁZDNINY 

   16.00  Služby Božie prezenčne aj online, 
zároveň premietané pred 
kostolom. Prezenčne max. 30 
osôb v interiéri.  

17.30 Stretnutie mládeže PRÁZDNINY 

Sobota [25.12.]  1.  SLÁVNOSŤ VIANOČNÁ 

  8.30 Služby Božie Prezenčne 
  8.30 Služby Božie na Bystričke 

Prezenčne 
 10.00  Služby Božie Prezenčne aj online. 
 11.00 SB v nemocnici /kaplnka/ Nebudú 

Nedeľa [26.12.]  -  2.  SLÁVNOSŤ VIANOČNÁ 

  9.30 Modlitby /KM/ 
10.00  Služby Božie s VP  
  Prezenčne aj online. 
11.00 SB v nemocnici /kaplnka/ Nebudú 
 

     
 
 
 
 
 
 

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

MILODARY  
• Ďakujeme sestre Vierke Šalagovej s rodinou za vianočnú 

výzdobu v kostole.  
• Ďakujeme bratom a sestrám z  Dražkoviec za vianočné 

ruže  na oltár. 

Ofera bola minulú nedeľu 89,50 €. Srdečne ďakujeme aj za 
všetky prijaté milodary. 

OZNAMY  
• Drahí veriaci, milí naši cirkevníci, 

advent je chvíľa, v ktorej príprava na stretnutie s  Kristom bola 
v našom cirkevnom zbore umocnená vždy  aj príležitosťou  k  Večeri 
Pánovej.  Srdečne vás pozývame k  prijatiu VP aj  v  dňoch 
pondelok 20. 12. až streda 22. 12. vždy od 16.00 h do 17.00 h do 
Božieho chrámu, kde vám bude prislúžená VP v  skrátenej 
liturgickej podobe. Budeme radi ak sa budete počas dňa telefonicky 
nahlasovať  na čísle 0905 511 926, alebo 043/41 321 54. 
Pomôžete nám tak s organizáciou. Tešíme sa na stretnutie pri stole 
Pánovom. 

• 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 € 

Služby  Božie  sa môžu konať s maximálnou povolenou 
kapacitou 1 osoba na 25 štvorcových metrov,  

alebo najviac 30 ľudí. 
Prebiehajú v režime OP – očkovaní, prekonaní.  
Ďakujeme za vašu trpezlivosť s  nevyhnutnými 

protiepidemiologickými opatreniami (zápis do zoznamu 
účastníkov, dezinfekcia rúk, respirátor, vlastný spevník), 

uľahčíte tak prácu našim službukonajúcim presbyterom. 

  


