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NA TOM, ČO SI MYSLÍŠ, ZÁLEŽÍ! 
ŽIDOVSKÁ RADA ROZHODNE O SMRTI PÁNA JEŽIŠA KRISTA  

SMRTNÁ NEDEĽA 

 
Pašie čítajú Daniel Borcovan a Petronela Husárová 

 

Čítanie Pašií začíname na strane č. 5 
 

 
 

„Tu Nikodém, ktorý predtým prišiel k Ježišovi, hoci bol jedným z nich, im povedal:  
Či náš zákon súdi človeka skôr, než ho vypočuje a zistí, čo robí? Odpovedali Mu: Nie si aj ty 

z Galiley? Skúmaj a uvidíš, že nieto proroka z Galiley.“ 
J 7, 50 - 52 

MILODARY 

• Dňa 26. 3 sme sa rozlúčili s Jankou Vnenčákovou, r. Boháčikovou († 57). Na milujúcu 
mamu, sestru a krstnú mamu s láskou spomína syn Matej a ostatná najbližšia smútiaca 
rodina. Pre potreby cirkevného zboru venujú 50 €. 

• Pri príležitosti poslednej rozlúčky s našou sestrou Jankou Vnenčákovou si v  smútku 
spomína rodina Murčeková z Diakovej. Pre potreby cirkevného zboru venujú 40 €.   

• Dňa 28. 3. sme na poslednú cestu vyprevadili nášho brata Vladimíra Tomčíka († 70). 
V nádeji vzkriesenia si s láskou a smútkom spomínajú manželka Eva, deti s rodinami 
a sestra Darina s rodinou. Pre potreby cirkevného zboru venujú 70 €.  

• Dňa 30. 3. sme sa rozlúčili a na poslednú cestu vyprevadili našu sestru Annu Lenártovú, r. 
Kriškovú († 89). S láskou a smútkom si spomínajú a pre potreby cirkevného zboru venujú 
100 € vnuk a nevesta s rodinou.  

• Pri spomienke na manžela, otecka a starého otca pri 25. výročí odchodu do večnosti si 
s láskou a vďačnosťou spomína manželka Mária s deťmi. Na mládež a deti venujú 50 €.  

• Bohuznámy brat pri platení cirkevného príspevku venuje cirkevnému zboru 20 €. 

 
Ofera minulú nedeľu bola 278,90 €. Srdečne ďakujeme. 
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  PROGRAM TÝŽDŇA 

Nedeľa [03.04.]   

5. pôstna nedeľa - Smrtná 
    8.30 Ranné SB     
    9.30 Modlitby /KM/ 
  10.00 Hlavné služby Božie  
  10.00  Detská besiedka /ZBS/ 
  14.30 SB na Bystričke 

Pondelok [04.04.]  

 18.30 Futbal YMCA v ZŠ            
A. Bernoláka 

Streda [06.04.]  

17.00 Pôstna večiereň v 
Dražkovciach 

17.30 Spevokol /ZBS/ 

Štvrtok [07.04.]  

17.00 Pôstna večiereň sa 
uskutoční v kostole 

17.30 Zasadnutie Seniorátneho 
presbyterstva /ZBS/  

Piatok [08.04.]  

14.00  Konfirmandi 2. roč. /ZBS/ 
14.20  Konfirmandi 1. roč. /BŠ/ 
17.30  Stretnutie mládeže /ZBS/  

Nedeľa [10.04.]   

6. pôstna nedeľa - Kvetná 
    8.30 Ranné SB     
    9.30 Modlitby /KM/ 
  10.00 Hlavné služby Božie  
  10.00  Detská besiedka /ZBS/ 
  15.00  Slávnostné uvítanie 

publikácie Miloš Kovačka 
– Aristokrat ducha /BŠ/ 

  17.00 Modlitebný týždeň /ZBS/ 
   

        
 

        
 

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

OZNAMY 

• Hľadáme dobrovoľníkov do STANU POMOCI ECAV na 
hraničnom prechode – VYŠNÉ NEMECKÉ. Strava 
a ubytovanie zabezpečené. Dopravu skoordinujeme. 
Potrebné je teplé oblečenie a osobné hygienické 
potreby.  4. turnus: 3. – 6. apríla 2022.  
Odchod dnes 3. apríla 2022 o 16.00 h Kontakt: Adrian 
Kacian, 0918 828 560, adrian.kacian@gmail.com. 

• Každú nedeľu začína  detská  besiedka   v  kostole 
o 10.00 h. Počas prvej piesne je požehnanie detí, po 
ktorom sa deti presúvajú na besiedku do zborovej 
siene. Deti od 3 rokov sú povinné mať respirátor.  

• Cirkevný zbor ECAV v  Martine v  spolupráci  
s Radou národnej kultúry a  Štátnou vedeckou knižnicou 
v Banskej Bystrici Vás srdečne pozývajú  na slávnostné 
uvítanie do života publikácie Miloš Kovačka – Aristokrat 
ducha. Podujatie sa uskutoční dňa 10. apríla 2022 
v Biblickej škole v Martine o 15.00 h. Tešíme sa na 
stretnutie s Vami! 

• Na Kvetnú nedeľu 10. 4. 2022 začína v  zborovej sieni 
o 17.00 h Modlitebný týždeň. Bude prebiehať každý deň 
v rovnaký čas až do stredy 13. 4. 2022. 

• 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. 

• Milí naši cirkevníci, cirkevný príspevok je od roku 2022 
vo výške 20 € na rok za 1 osobu.   

• 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.  
Pri platbe milodaru cez Internet banking na pomoc 
ľuďom v núdzi z  Ukrajiny vás prosíme v  poznámke 
uviesť „UKRAJINA“.  
Číslo účtu cirkevného zboru v Martine v tvare IBAN:  
SK78 1100 0000 0026 2002 7203. 

• Pri platbe milodarov pre zborovú diakoniu prosíme 
použiť VS 6. Milodary prosíme zaslať na číslo účtu v tvare 
IBAN: SK14 1100 0000 0026 2037 0765.  
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