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2. nedeľa po Zjavení

16. 01. 2022

KEĎ JEŽIŠ – LEKÁR – PRICHÁDZA UZDRAVIŤ DUŠU DO NÁŠHO DOMU
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. 390 Vďaka Ti, ó, Bože náš
SLÁVA, POZDRAV, KOLEKTA
ŽALM 127
PIESEŇ Č. 561 Muž, čo v bázni Božej stojí
KÁZEŇ Mt 9, 9 - 13
MODLITBY, OZNAMY
PIESEŇ Č. 496 Viac bázne daj (1. verš)
ANTIFÓNA Č. 58
Kňaz: Každý jazyk nech vyznáva, že Ježiš Kristus je Pánom.
Zbor: On je Pánom na slávu Boha Otca. Haleluja.
KOLEKTA
ÁRONOVSKÉ POŽEHNANIE
PIESEŇ Č. 496 Viac bázne daj (2. a 3. verš)

MILODARY
• V piatok sme na poslednú cestu vyprevadili našu sestru Máriu Bukovú, r. Skuhrovú († 85).
S láskou a smútkom v srdci sa lúčia synovia s rodinami a pre potreby cirkevného zboru
venujú 25 €.
• Pri nedožitých 77. narodeninách a pri 12. výročí odchodu do večnosti manžela, otca
a starého otca Miloša Ďurkoviča z Diakovej si na neho v modlitbách spomína manželka
Ľubica, dcéra Ivica a syn Radoslav s rodinami. Na cirkevné účely venujú 20 €.
• Pri krste Peťky Skuhrovej na cirkevné ciele venujú rodičia, krstní rodičia, starí rodičia
a prastarká 150 €. Pre celú rodinu prosia o Božie požehnanie a zdravie.
• Bohuznáma sestra pri platení cirkevného príspevku venuje cirkevnému zboru 20 €.

Ofera z poslednej rozlúčky s Dagmar Kubíkovou bola 175 €. Ofera bola minulú nedeľu
287,50 €. Srdečne ďakujeme aj za všetky prijaté milodary.

PROGRAM TÝŽDŇA

OZNAMY

• Konfirmačné vyučovanie pokračuje. O spôsobe a čase výučby
budú konfirmandi 1. aj 2. ročníka informovaní.
• Ekumenický výbor ECAV pripravil Týždeň modlitieb za jednotu
kresťanov 2022. Od 18. januára do 25. januára, každý večer
o 19.00 h cez ZOOM zaznie Božie slovo a modlitby. Link na
prihlásenie sa cez ZOOM bude zverejnený na stránke ecav.sk a na
stránke nášho cirkevného zboru ecavmt.sk. Tešíme sa na vás.
• 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.

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
Streda [19.01.]
14.00 Ručné práce /ZBS/ Nebudú
Štvrtok [20.01.]
17.00 Biblická hodina
Piatok [21.01.]
Stretnutie konfirmandov 2. ročník
Viď oznamy
Stretnutie konfirmandov 1. ročník
Viď oznamy
17.30 Stretnutie mládeže
Nedeľa [23.01.]
8.30 Ranné služby Božie
9.30 Modlitby /KM/
10.00 Hlavné služby Božie
11.00 SB v nemocnici /kaplnka/ Nebudú

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 v režime OP
maximálne 100 osôb pri dodržaní 2 m odstupov.
Ďakujeme za vašu trpezlivosť s nevyhnutnými
protiepidemiologickými opatreniami (dezinfekcia rúk,
respirátor, vlastný spevník), uľahčíte tak prácu našim
službukonajúcim presbyterom.

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

