
 SPRAVODAJ 
         Cirkevný zbor ECAV na Slovensku, Martin 

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

1. nedeľa po Zjavení                       09. 01. 2022 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

EMANUEL 
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! 

PIESEŇ Č. 74 Ľud Boží, vítaj nový čas 
SLÁVA, POZDRAV,  KOLEKTA 
ŽALM 1, 1 - 6 
PIESEŇ Č. 368 Sláva Bohu Otcu 
KÁZEŇ Mt 3, 13 - 17 
MODLITBY, OTČENÁŠ 
PIESEŇ Č. 39 Anjelov spev čujme krásny 
ANTIFÓNA Č. 23 
Kňaz:  Naša pomoc je v mene Hospodinovom. Haleluja. 
Zbor:  Ktorý učinil nebesá i zem. Haleluja. 
KOLEKTA 
ÁRONOVSKÉ POŽEHNANIE 
PIESEŇ Č. 39 Anjelov spev čujme krásny 
 
 
 
 
 

 

MILODARY  
• Pri poslednej rozlúčke s našou spolusestrou Dagmar Kubíkovou, r. Šefčíková († 78) 

vzácnou mamou, starou i prastarou mamou venujú deti s rodinami na cirkev 300 €. „Lebo 
Boh nie je nespravodlivý, aby zabudol na vašu prácu a lásku, ktorú ste dokazovali voči Jeho 
menu.“  Židom 6, 10 

• Včera sme sa rozlúčili aj s naším spolubratom Ing. arch. Martinom Oríškom († 93). 
S vďačnosťou za jeho život, lásku, starostlivosť, tvorivosť a v nádeji vzkriesenia sa s ním 
lúči jeho najbližšia rodina a pre potreby cirkevného zboru venuje 300 €.  

• Rodina Šofranková pri krste dcéry Hany s vďačnosťou za Božiu lásku a milosť, ktorú mohli 
aj v tomto dieťati prijať a prosbou o Božie vedenie v jej živote, venuje pre potreby zboru 
100 €.  

• Bohuznáma sestra pri platení cirkevného príspevku venuje 30 €. Ďakuje Pánu Bohu za Jeho 
milosť a prosí o Božie vedenie pre celú rodinu.  

 

 

„Vtedy prišiel Ježiš z Galiley k Jordánu ku Jánovi, aby sa mu dal pokrstiť.  On Mu však odporoval 
a povedal: Ja by som sa mal dať pokrstiť Tebe, a Ty prichádzaš ku mne?  Ale Ježiš mu 

povedal: Nechaj to teraz! Lebo tak sa nám sluší naplniť všetku spravodlivosť. Povolil Mu 
teda. Keď bol Ježiš pokrstený, hneď vystúpil z vody, a hľa, otvorili sa nebesá a videl Ducha 

Božieho, ktorý zostupoval ako holubica a prichádzal na Neho. A hľa, z neba bolo počuť hlas: 
Toto je môj milovaný Syn, v ktorom sa mi zaľúbilo.“ Mt 3, 13 - 17 
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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 

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 [16.01.]   

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

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

V štvrtok 6. 1. 2022 na Zjavenie Krista Pána mudrcom 
bola ofera 80,30 €.  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. 

• Prosíme o  podporu našej ZBOROVEJ DIAKONIE, ktorá 
pomáha starým, slabým a chorým ľuďom a ich rodinám 
nielen 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. Pri platbe 
realizovanej cez Internet banking (IB) je potrebné uviesť  
variabilný symbol 6. 

 

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 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. 

  


