
 SPRAVODAJ 
         Cirkevný zbor ECAV na Slovensku, Martin 
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NAJŤAŽŠIA SKÚŠKA ŽIVOTA 

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. 237 Pán Boh je prítomný 

Sláva, pozdrav, kolekta  

Čítané biblické texty Žalm 18,2-7.17-20 

    List apoštola Pavla Efezským 1,15-23 

    Evanjelium Matúša 8,23-27 

Pieseň č. 217 Milosrdný Bože náš 

Kázeň 1M 22,1-14 

Modlitby, oznamy 

Prelúdium 

Antifóna č. 13 
Kňaz: Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal. 
Zbor:  Aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho. 

Kolekta, Áronovské požehnanie 

Pieseň č. 240 Teba vďačne chválim 
 
MILODARY 
 

• Pri rozlúčke so spolubratom Dušanom Blahom († 64) venuje manželka Danka so synom 
Petrom 100 € na diakoniu a 100 € na cirkevné ciele. 

• Bohuznáma sestra s vďačnosťou voči Pánu Bohu za ochranu počas jej života venuje na 
cirkevný zbor 50 €. 
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  PROGRAM TÝŽDŇA 

Nedeľa [30.01.]  

    8.30  Ranné služby Božie  
    9.30 Modlitby /KM/ 
  10.00 Hlavné služby Božie 
  11.00 SB v nemocnici /kaplnka/ 

Štvrtok [03.02.]  

17.00 Biblická hodina /ZBS/ 
  1.list Jána 1,5-10 
  Byť v Božom svetle 

Piatok [04.02.]  

14.00 Konfirmandi 2. ročník 
14.15 Konfirmandi 1. ročník 
17.30 Stretnutie mládeže  

Nedeľa [06.02.]  

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

 

 

 
 

 

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

• Manželka Anka spolu s deťmi Aničkou a Jarkom a s celou 
rodinou s láskou spomínajú na svojho milujúceho manžela, 
otca a spolubrata Janka Verböciho pri 13. výročí jeho 
odchodu z tejto časnosti. Buď Bohu vďaka za jeho 
požehnaný život. Na ciele cirkevného zboru venujú 40 €. 

• Bohuznáma sestra pri platení cirkevnej dane venuje na 
cirkevný zbor 20 €. 

Ofera minulú nedeľu bola 357,40 €. Srdečne ďakujeme. 

OZNAMY 

• Milí bratia a sestry, besiedka ešte NEBUDE v tomto čase 
prebiehať, nakoľko sa viac ako je žiadúce šíri Covid – 19. 
Chceme chrániť naše deti aj nás samotných. Budeme vás 
včas informovať, kedy sa opäť začne. 

• Milí bratia a milé sestry, priatelia a priaznivci nášho 
cirkevného zboru. Hľadáme ochotných záujemcov o 
pomoc presbyterom pri službách Božích v kostole. 
Záujemcovia, hláste sa v kancelárii farského úradu na 
telefónom čísle 0905 511926, alebo 043/41 321 54. 

• 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.  

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. 
  


