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ZNÁMOSŤ SLÁVY BOŽEJ V TVÁRI KRISTOVEJ 
PREDSPEV 
Ó Ježiši, Tvoje narodenie daj, nech nám hriešnym slúži na spasenie. Prihovor sa k Otcu za nás, 
Ducha pravdy zošli na nás, aby sme aj v tejto chvíli verne Teba ctili, tak žili z Tvojej milosti, napokon 
prišli pred tvár Tvojej velebnosti. 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. 77 Povstaň a hľaď 
SLÁVA, POZDRAV,  KOLEKTA 
EVANJELIUM Mt. 2, 1 - 12 
VIERA VŠEOBECNÁ KRESŤANSKÁ 
PIESEŇ Č. 54 Pri jasliach stojím pokorne 
KÁZEŇ  
Boh zažiaril v našich srdciach  
1.  Nedovoľme to svetlo zakrývať. 
2.  Nesme túto známosť evanjelia ďalej. 
MODLITBY, OZNAMY 
PIESEŇ Č. 73 Ježiš, to Dieťa nám dané (1. a 2. verš) 
ANTIFÓNA Č. 14 
Kňaz:  Zjavila sa milosť Božia, spásonosná všetkým ľuďom. 
Zbor:  Aby sme mierne, spravodlivo a pobočne žili na tomto svete. 
KOLEKTA, ÁRONOVSKÉ POŽEHNANIE 
PIESEŇ Č. 73 Ježiš, to Dieťa nám dané (3. a 4. verš) 
 
ŠTATISTIKA 
rok                                     2020                                                  2021                                            _ 
pokrstení             27 (12 chlapcov, 9 dievčat,   39 (24 chlapcov, 13 dievčat,                                                                                              
     6 dospelých z toho 3 muži a 3 ženy) 2 dospelí muži) 
konfirmovaní                  18 (11 chlapcov, 7 dievčat)    41  (13 chlapcov, 13 dievčat, 
           8 mužov a 7 žien) 
sobášení                          12 (6 ev. a 6 zm.)      16  (4 ev. a 12 zmiešaných) 
požehnanie manželstva 1          2 
pochovaní                       48 (23 mužov a 25 žien)     53  (27 mužov a 26 žien) 
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 PROGRAM TÝŽDŇA 
Nedeľa [09.01.]   

  8.30 Služby Božie  
  9.30 Modlitby /KM/ 
10.00  Hlavné služby Božie  
 11.00 SB v nemocnici /kaplnka/ Nebudú 
14.30 SB na Bystričke  

Streda [12.01.] 

 14.00 Ručné práce /ZBS/ Nebudú 
 16.00 SB v Diakovej   

Štvrtok [13.01.] 

 10.00  SB v MEDIK M 

Piatok [14.01.]   

15.00 Stretnutie konfirmandov 2. ročník  
  Online 
15.30 Stretnutie konfirmandov 1. ročník  
  Online 

   17.30 Stretnutie mládeže Online 

Nedeľa [15.01.]   

  8.30 Ranné služby Božie 
  9.30 Modlitby /KM/ 
10.00  Hlavné služby Božie  
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  
• Naša spolusestra Božena Olerinyová z vďačnosti voči 

Pánu Bohu venuje pri platení cirkevného príspevku 100 € 
pre potreby cirkevného zboru.  

• Bohuznáma sestra ďakuje za Božiu prítomnosť v jej 
živote. Prosí Ho o pomoc, ochranu a silu do ďalších dní 
života. Pre potreby cirkevného zboru venuje 50 €. 

• Bohuznáma rodina pri platení cirkevného príspevku na 
rok 2022 venuje z vďaky voči Pánu Bohu na potreby 
cirkevného zboru 20 €.   

Ofery cez sviatky: Štedrý večer – 465,40 €, 1. slávnosť 
vianočná 161,- €, 1. slávnosť vianočná SB na Bystričke 54,50 
€, 2. slávnosť vianočná – 172,40 €, Silvester 185,70 €, Nový 
rok 192,- €.  

Minulú nedeľu bola ofera 249,40 €. Srdečne ďakujeme aj za 
všetky prijaté milodary. 

OZNAMY  
• 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 15 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. 

  


